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STJØRDAL JEGER- OG FISKERFORENING 
 

ÅRSMØTE 09. mars 2023 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Konstituering av møtet 

a. Godkjenning av innkallingen 

b. Godkjenning av dagsorden 

c. Godkjenning av forretningsorden 

d. Valg av ordstyrer 

e. Valg av sekretær 

f. Valg av tellekorps 

g. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

2. Årsmelding fra siste kalenderår 

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 

Kaffe og loddsalg v/Ungdomsutvalget. 

4. Styrets forslag til årsplan og budsjett 

5. Valg av styre i henhold til § 8 
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Årsberetning Stjørdal Jeger- og Fiskerforening 2022 

 
Styret har bestått av følgende personer: 

Leder Per Ivar Morken 

Nestleder  Jarle Gubrandsen 

Kasserer Torstein Ertsgaard 

Sekretær Morten Sjaastad 

Leder fiskeutvalget Morten Welde 

Leder hundeutvalget Fredrik Fredriksen 

Leder jaktskyteutvalget Paal Larsen 

Leder ungdomsutvalget Elias Gylland 

 

Årsmøte ble avholdt på klubbhuset 03.03.22 50 personer var tilstede. 

 

Styrets arbeid og aktiviteter i 2022.  
Styret har hatt 8 styremøter og har behandlet 48 saker. Det har vært ekstra fokus 

på å få til aktiviteter og drift av klubbhuset, det har blitt mange faste aktiviteter, 

kurs og møter og det er gledelig å se. Det har vært stor aktivitet i flere utvalg i 

året som har gått noe som vil komme frem i årsberetningene fra utvalgene. 

Styret arrangerte en utvalgsfest for alle som har bidratt med dugnad og frivillig 

arbeid i året som har vært, denne ble holdt 13.1 2023 med 56 deltagere. 

 

Klubbhuset. 
 Vi har hatt jevnt med utleie av klubbhuset som bidrar med inntekter som sørger 

for å bidra inn i driften av klubbhuset. Det har vært en husgjeng i år også, som 

har bestått av følgende personer: Jarle Gulbrandsen, Kjell Sverre Størseth, Kjell 

Mjøsund, Gunnar Rimol, Tove Skaget, Hans Olav Kongshaug, Geir Svestad, 

Christian Eriksen og Per Ivar Morken. Disse har bidratt med vakt på 

utleietelefonen og vært kontaktpersoner ved utleie, vedlikehold og innkjøp av 

forbruksvarer til klubbhuset og jevnlige møter for å holde huset i god stand og 

klar til bruk til en hver tid. 

 

Ole J. Storflor har vært leder og Arne Klæth har vært økonomiansvarlig i 

sameiestyret i 2022 og de er valgt til å gjøre det samme i 2023 også, dette styret 

består av to personer SJFF og to personer fra losjene. De har gjort en flott jobb 

og samarbeidet fungerer godt mellom huseierne  

Vi har også hatt en veldig aktiv seniorgjeng i året som har gått og de stiller opp 

på alt de blir spurt om og mere til (trenger ikke spørre heller) de møtes på 

klubbhuset hver fredag kl.11 til kaffe og vafler og her planlegges det alt fra jakt 

og fiske til dugnad og arbeid for foreninga. Det siste nå er at de har begynt og 

bygge opp et arkiv for foreninga fra 1952 og frem til i dag.  
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Økonomi. 
SJFF har en veldig god økonomi noe som vil vises i regnskapet. Vi hadde 

tidenes beste omsetning av fiskekort og mange har vært flinke og søkt midler til 

aktiviteter fra flere givere. Utleie av klubbhuset har bidratt med 91867 kroner til 

drift av klubbhuset. 

 

Vi takker alle samarbeidspartnere og frivillige som har bidratt til et aktivt og 

flott år for Stjørdal Jeger og Fiskerforening. 

 

For styret i SJFF 

Per Ivar Morken  

Leder 

 

 

Rapport fra styret for Sameiet Tangen Terrasse 
 

Tangen Terrasse, gnr 82 bnr 18 består av to seksjoner der fordelingen mellom eierne            

AS Fortuna og Stjørdal Jeger og Fiskerforening er 50/50. 

 

I Stiftelsesmøte 21.09.2021 ble følgende styre oppnevnt: 

Ole J. Storflor, Styreleder 

Karl Werner Petterson, nestleder 

Odd Arne Lian, styremedlem 

Arne Klæth, styremedlem 

 

I Årsmøtet 20.02.2023 ble styret gjenvalgt for 1 år. 

Styret er ansvarlig for sameiets regnskapsføring og fordeling av fellesutgifter til drift og 

vedlikehold, forsikringer, samt inngåelse av avtaler om drift og vedlikehold av sameiets 

fellesarealer. 

Økonomi. Regnskapet for første driftsår 2022 viser samlede fellesutgifter kr. 55.289,49, hvor 

vesentlige utgifter er forsikringer, brøyting/strøing, renovasjon og offentlige avgifter. 

Styret har drøftet aktuelle tiltak, som etterisolering av takkonstruksjon for å redusere 

varmetap, sikring mot elva, samt utbedring av adkomst- og parkeringsområder. 

Sameiets styre inviterer alle til dugnad for rydding av uteområdet i løpet av våren. 

 

Ole Storflor 

Styreleder 
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Årsberetning Fiskeutvalget 2022 

Fiskeutvalget i SJFF arbeider for å tilby og tilrettelegge for laksefiske i Stjørdalselva gjennom 

kortsalg på vald som vi leier av private grunneiere. Til fiskeutvalget hører også et 

innlandsfiskeutvalg som har tilbud og aktiviteter i tilknytning til fiske i ferskvann. Aktiviteten 

er sentrert rundt Buvatnet der vi har en utleiebåt gjennom NJFFs 100 båter-ordning og der vi 

har bygget en flott gapahuk/leirsted som kan brukes av alle. 

Fiskeutvalget har følgende medlemmer. I tillegg til utvalgsleder Morten Welde inkluderer 

utvalget følgende personer: Lars Selven, Inga Saur, Robin Dragland , Erik Thoresen, Jarle 

Gulbrandsen, Tove Skaget og Jomar Bårdsaune. Valdkomiteen er underlagt fiskeutvalget. 

Valdkomiteens medlemmer var i 2022 Tore Vifstad (leder), Erik Thoresen, Per Ivar Morken, 

Jarle Gulbrandsen, Lars Selven, og Gunnar Rimol. Innlandsfiskeutvalget består av: Kjell 

Mjøsund, Torstein Ertsgård, Arne Helge Klæth, Einar Edgar Bakken, Hans Mack Berger, 

Jostein Ravlo, Magnar Auran, Morten Raaen og Jon Krislok. I tillegg til utvalgsmedlemmene, 

bistår andre medlemmer av SJFF i arbeidet med dugnader og aktiviteter. Vi har også et godt 

samarbeid med elveeierlaget og sportsfiskebutikkene på Stjørdal. 

 

Tirsdagstreff 

I løpet av vinteren ble det arrangert tirsdagstreff på klubbhuset i regi av Jon Eivind Schefte. 

Dette tilbudet er viktig for SJFF og bidrar til en jevnlig bruk av klubbhuset i vintersesongen. 

 

God aktivitet i Fiskeutvalget 

Fiskeutvalget hadde et aktivt år i 2022. Kvelden før fiskesesongen startet markerte vi starten 

på fiskesesongen i Stjørdalselva for første gang på flere år. Denne gangen ble arrangementet 

holdt på Hembre camping. Antallet som møtte var flere enn på mange år.  

I løpet av sesongen gjennomførte vi arrangementer for følgende grupper:  

• Klasse med fremmedspråklige elever fra Aglo videregående skole 

• Stiftelsen Fire – ett skritt videre 

• Damer 

Som vanlig hadde vi med oss skoleklasser fra Hegra barneskole, Kvislabakken barneskole og 

Stokkan ungdomsskole i elva. Vi har også mulighet til å stenge vald slik at for eksempel 

ungdomsgruppa kan disponere dem for seg selv. Det gjør vi gjerne.  

Vi bidro også på Camp Villaks som ble arrangert igjen i Stjørdalselva. Denne gangen var det 

våre venner i Meråker JFF som dro lasset, men vi bidro med vakter og organisering. Den ene 

dagen fisket ungdommene på Hembre før de dro oppover dalen til Meråker for fiske der 

dagen etter. 

I 2022 fikk vi endelig gjort en innsats for sjøørreten igjen. Anført av Torstein Ertsgård tilførte 

vi over 40 tonn gytegrus i fire viktige gytebekker. Dessverre er interessen fra den 

gjennomsnittlige laksefisker for å bidra til innsats for fisken liten. Det er få som møter opp og 

gjennomsnittsalderen på de som gjør det er høy. 

 

SJFF har ansvaret for oppsyn i Stjørdalsvassdraget 

SJFF utfører oppsyn i elva på vegne av elveeierlaget. I løpet av sesongen 2022 kontrollerte vi 

til sammen 241 fiskere (80 flere enn året før). Av disse manglet fem fiskeravgift og 27 

manglet Stjørdalskortet. Det er dårligst etterlevelse på private vald, men det er ingen alvorlige 

regelbrudd. Våre kortselgere er flinke til å informere om reglene. 

 

 



 SJFF Årsmelding 2023 

  

Laksesesongen 2022 

Mens resten av Trøndelag klaget på regn og lite godvær, kunne laksefiskere i Stjørdalselva 

glede seg over gode fiskeforhold det meste av sesongen. Det førte til en god sesong med en 

samlet fangst noe over det som har vært normalt de siste årene. Til sammen ble det fanget 

2309 lakser i Stjørdalsvassdraget, med en samlet vekt på noe over 10 tonn. Om lag 40 % av 

laksen ble gjenutsatt. 

Laksefiskere setter pris på regn. Da er større deler av elva fiskbar og fisken blir normalt mer 

bitevillig. Men mye vann fører ikke til mer laks. Den blir bare lettere å fange. Mens de andre 

større elvene rundt Trondheimsfjorden kunne rapportere om bedre lakseoppgang enn på 

mange år, var det neppe tilfellet i Stjørdalselva. Flere fiskere enn på lenge og gode 

fiskeforhold førte til at det ble tatt mye laks, men så snart forholdene ble mer normale fremsto 

elva som nokså død. Det beste fisket var i ukene rundt St. Hans.  

Fisket i Stjørdalsvassdraget er for øvrig nokså stabilt. De siste fem sesongene har fangstene 

variert fra om lag 1800 til 2400 laks med en totalvekt mellom 8 og 10 tonn.  

 

Dårlig fiske i elvas øvre deler 

Et utslag av den høye vannføringen var at fisket i elvas øvre deler var svakere enn normalt. På 

for eksempel Renå opplevde de den dårligste sesongen på lenge. Det kan skyldes mye snø i 

fjellet som førte til at vanntemperaturen holdt seg lav lenge. En mer foruroligende teori er at 

fisket i elvas øvre deler er i ferd med å bli dårligere på grunn av dårligere gyte- og 

oppvekstforhold. Det blir stadig mer leire og mindre grus i Meråker og overlevelsen til 

lakseyngelen er lav.  

 

Fortsatt lite sjøørret 

I likhet med de øvrige elvene rundt Trondheimsfjorden har sjøørreten i Stjørdalselva vært 

fredet i over 10 år. Til tross for fredningen og til tross for mange lokale biotopforbedrende 

tiltak (i løpet av 2022 ble det lagt ut over 40 tonn gytegrus i fire sidebekker), er det få tegn til 

noe vesentlig oppsving i bestanden. I 2022 ble det fanget (og gjenutsatt) drøye 350 sjøørreter. 

Det er om lag på linje med snittet de siste årene, men faktisk 20 % færre enn året før. Det er 

stort potensial for videre forbedring av gyte- og oppvekstforhold i blant annet sidebekker til 

Stjørdalselva, men årsakene til sjøørretens bestandsnedgang er neppe kun lokale.  

 

Stabilt med gytefisk 

Sesongen 2022 var en sesong med masse fiskere og gode fiskeforhold. Da kan fisketrykket og 

beskatningen bli høyere enn det som er ønskelig. Mot slutten av sesongen fremsto elva som 

død. Det var lite fisk å se og fisket var dårlig. Mange fryktet derfor at det sto lite gytefisk 

igjen i elva. Heldigvis var den frykten i hovedsak ubegrunnet.  

Som et ledd i overvåking av laksebestanden telles det hver høst gytegroper i Stjørdalselva. 

Laksen gyter på relativt grunt vann så trenede mannskaper er normalt i stand til å oppdage 

gropene ved observasjon fra båt eller ved vading. Det telles groper på strekningen fra 

Nustadfoss til samløpet med Forra. Høsten 2022 ble det funnet ca. 360 gytegroper. Det er 

omtrent på linje med gjennomsnittet de siste årene. Med litt mindre regn og færre fiskere ville 

nok antall gytegroper vært noe høyere, men alt tilsier at mengden gytefisk er tilstrekkelig til å 

videreføre bestanden og opprettholde et fiskbart overskudd av fisk. Interessant nok viser 

registreringene at antall gytegroper i nedre deler av elva er stigende. Det er normalt en god 

nyhet, men når gyteaktiviteten øverst i elva avtar blir nettoeffekten nøytral. 
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Liten interesse fra regulanten for å bidra til laksebestanden 

Klekkeridrift er i ferd med å avvikles i flere elver, og Miljødirektoratet har vedtatt å avvikle 

pålegget til Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om å finansiere klekkeriet i Meråker. 

Vedtaket er påklaget av elveeierlaget. Samtidig har Miljødirektoratet pålagt NTE å finansiere 

andre fysiske tiltak slik som utlegging av gytegrus med mer. NTE har på sin side påklaget 

dette og ønsker ikke å finansiere verken klekkeridrift eller være med på andre tiltak til fiskens 

beste. Fremtiden til elvas øvre deler, som er sterkt påvirket av kraftutbygging, er usikker.  

 

 

 

 

 

 

Budsjett Fiskeutvalget 2023 

 
  2023  

 Kortsalg     1 750 000  

 Tilskudd fra NJFF          10 000  

 Andre tilskudd          20 000  

 Andre driftsinntekter          40 000  

 DRIFTSINNTEKTER     1 820 000  

 Valdleie elv     1 200 000  

 Leie maskiner og utstyr          10 000  

 Kostnadsførte anskaffelser          30 000  

 Reparasjon og vedlikehold          20 000  

 Utbytte        125 000  

 Salgs- og 

reklamekostnader          10 000  

 Andre kostnader        125 000  

 SUM 

DRIFTSKOSTNADER     1 520 000  

 DRIFTSRESULTAT        300 000  
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Årsrapport 2022 - Jakthundutvalget Stjørdal JFF 
 

 
Jakthundutvalget har gjennomført en god del av aktivitetene som ble planlagt. Utvalget har i 2022 

bestått av 15 medlemmer. Det har vært mye aktivitet og god dugnadsånd gjennom året. Aktivitetene 

leverer et stabilt økonomisk resultat som gir handlingsrom for å bedre tilbudene for våre medlemmer. 

Vi budsjetterte med et overskudd på 20 000 kr, men endte til slutt med et resultat på hele 87 000 kr. 

Det er et mål å gå i overskudd hvert år for å sikre at vi fortsatt har godene foreningen kan tilby, som for 

eksempel et klubbhus som ikke er gratis å drifte. Vi ser allikevel at utvalget bidrar med stabilt gode 

inntekter, og tenker at det er rom for å tilby kurs og aktiviteter som ikke nødvendigvis går med 

overskudd. 

 

Et mål for 2023 er å øke aktiviteten og tilbudene til medlemmene. Vi har også et mer konkret mål om å 

gjennomføre et større arrangement (jegerpodden live) for jaktinteresserte i regi av SJFF. Videre håper 

vi jakthundutvalget kan bidra inn mot rekruttering av jegere og hundeinteresserte inn til foreningen. Vi 

tar også sikte på å inngå et samarbeid med Statskog etter kjøpet av Meråker brug. Spesielt gjelder 

dette deres eiendommer i Stjørdal. Utvalgsleder har allerede vært i møter med Statskog om en mulig 

avtale ifm taksering av rype og skogsfugl på disse områdene.  

SJFF er formell arbeidsgiver for ettersøkingen og har derfor utvalgsleder med på møter i ER, primært 

som observatør. ER har også representant i hundeutvalget.  

Under følger en gjennomgang av årsplanen for 2022. 

 

• Dressurkurs i mai  

o Utgikk – gjenopptas 2023 

• Aversjonsdressur: Instruktører etter oppsatt liste. 

o Gjennom året har det i regi av SJFF blitt foretatt aversjonsdressur av 137 hunder. Det har 

vært 6-7 aktive instruktører som har rullert i 2022. Disse har gjennomført 15 kvelder med 

aversjon og opp mot totalt 100 dugnadstimer.  

• Dressurterreng for stående fuglehunder på Forbordsfjellet. Ansvarlige blir satt opp i liste på 

hjemmesiden til SJFF. 

o Gjennomført med mye aktivitet. Nye skilt ble satt opp, men det trengs trolig mer 

permanent skilting som tåler været. Ny avtale med kommunen skal utarbeides/forlenges.  

• Taksering av lirype og skogsfugl i Stjørdalsområdet. 

o Alle takseringslinjer ble gjennomført. Dette gjør SJFF årlig på oppdrag fra fjellstyrene i 

Stjørdal og krever kontinuitet. Det er allikevel et ønske å sikre rekruttering uten at det går 

utover kvaliteten. 

 

• KURS: Grunnkurs blod- og ettersøk 

o Gjennomført med 13 deltagere. Et viktig og populært tilbud. 

• Livepodcast med Jegerpodden under planlegging 

o Pågikk gjennom året og vil forhåpentligvis bli gjennomført i 2023.  

• Instruktørutdanning og utdanning av dommere 

o Flere medlemmer i utvalget har startet på et lengre utdanningsløp. Fortsetter videre inn i 

2023. 

• Temakvelder om hund; Førstehjelpskurs for hunder. Hundeforståelse. Forebygging av skader på 

hund. Høy kompetanse på området benyttes. 

o Flyttes til 2023. Primært førstehjelpskurs.  

• Rekrutteringstiltak spesielt rettet mot ungdom og kvinner 
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• Det er gjennomført storviltjaktopplæring av medlemmer i utvalget. 

Medlemstilbud framforhandles/reforhandles med aktuelle tilbydere. Gjelder både trening, kurs, 

utstyr og fór. 

o Gode avtaler med Markabygda hundepensjonat og flere andre ble videreført. 

• Annet: 

o Utvalget har bistått som honorert vakt på Stjørdalsmartnan. 

Blod og Ferskspor 2022 
 

I 2022 hadde de tre dommere som dømte prøver for SJFF. Målet med prøvene er å tilby 

muligheter til å få godkjente hunder til ettersøk. For å få godkjent sin hun til godkjent ettersøk 

hund er kravet Miljødirektoratet setter minimum 2. premie blodspor og godkjent ferskspor 

prøve, minimum sju poeng. I tillegg er det mange som utøver blodspor som en aktivitet med 

sine hunder. Vi tilbyr også disse å stille på våre prøver som følger NKK’s regler for blod og 

ferskspor. 

Våre dommere hadde i 2022 en travel prøvesesong. Vi dømte 30 blodspor prøver og 12 

fersksporprøver. 11 hunder fikk godkjent fersksporprøve, og 12 hunder fikk premiering på 

blodspor. 

Til neste års prøvesesong håper vi at flere dommere kan være med å dømme. Vi har også økt 

påmeldingsavgiften for å delta på blodsporprøve. Dette er for å unngå at hunder blir påmeldt 

uten trening. Vi håper at den høyere påmelding avgiften bidrar til økt premieringsgrad til 

neste år. 

Takk til alle som har vært med og dømt prøver og lagt blodspor for oss i inneværende sesong. 

Uten en slik innsats ville vi ikke kunne arrangere prøver på samme måte.  

 

Aktivitetsplan 2023. 
Dressurkurs i mai 

• Aversjonsdressur: Instruktører etter oppsatt liste 

• Treningsterreng for stående fuglehunder på Forbordsfjellet 

• Taksering av lirypeterreng og skogsfugl i Stjørdalsområdet 

• Livepodcast med Jegerpodden under planlegging 

• Instruktørutdanning og utdanning av dommere 

• Kursing: Taksering, dressur, strømming og all relevant utdanning som kan oppdatere eller 

fornye kompetansen i utvalget eller andre frivillige. 

• Temakvelder om hund: Førstehjelp 

• Temamøte om viltpåkjørsler – hvordan informere publikum 

• Skape flere lavterskel arenaer og møteplasser for hundefolk 

• Rekrutteringstiltak spesielt rettet mot ungdom og kvinner 

• Opplæringsjakt 

• Blodsportrening og trening på slepespor som kvalifisering til blodsporprøve (melder 

seg på til NKK/SJFF) 

• Fersksportrening som kvalifiserer til fersksporprøve (melder seg på til NKK/SJFF) 

• KURS: Grunnkurs blod- og ettersøk 

• Medlemstilbud framforhandles/reforhandles med aktuelle tilbydere. 
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Budsjett, Jakthundutvalget - 2023 
    Budsjett 
Driftsinntekter 2023 

      

3055 Kursinntekter 50 000 

3065 Andre inntekter 25000 

3455 Tilskudd                 5000 

Sum driftsinntekter 80 000 

      

Driftskostnader   

4030 Kursutgifter 35 000 

Sum varekostnader 35 000 

Andre kostnader   

6100 Frakt, transport   

6490 Andre leiekostnader   

6560 Rekvisita – drift 10 000 

   6580 Andre driftskostnader 10 000 

6800 Kontorrekvisita   

6820 Trykksaker   

6890 Andre kontorkostnader   

6940 Porto   

7320 Annonser 5000 

Sum andre driftskostnader 25 000 

      

Resultat Driftsresultat 20 000 
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Årsmelding Stjørdal Ettersøksring 2022 

  
Ettersøksringen har holdt 7 møter ink årsmøtet i 2022  

Vår hovedoppgave er å ta ettersøk av påskutte og skadde hjortevilt, samt for det 

offentlige håndtere trafikkskadde dyr, det være seg på vei og jernbane. Vi 

registrerer alle hendelser og legger disse inn i hjorteviltregisteret                                                          

Vi tar også hjerneprøver av alt fallvilt og trafikkdrepte dyr. Ringens medlemmer 

har også i år deltatt på viltkonferanse på Scandic Hell. 

I tillegg til dette har vi deltatt på arbeidsvarslingskurs på vei, denne gangen var 

det nettbasert. Vi har også i år deltatt ved innlevering av hjorte og elgkjever på 

sagatun. Vi har av SJFF fått varslingsskilt med varsellykt for arbeid på vei. Vi 

har også søkt om et utstyrshonorar av SJFF på kr 5000 pr mann pr år. Dette for å 

dekke slitasje vi har på personlig utstyr, det våre seg klær sko våpen osv. Dette 

blir tatt opp på neste styremøte til SJFF .   

Av Stjørdal kommune har vi fått hodelykter og lykter for våpen. 

 

Vi har solgt ettersøkskontrakter for 90900kr a 300 kr er 303 dyr. Vi har gjort 29 

ettersøksoppdrag for 25 679 kr. Antall oppdrag utført Stjørdal kommune er 275 

stk . Storparten av våre ettersøk er Rådyr med 184 stk, 60 elg 8 hjort og 23 andre 

som er rev grevling og oter.   

Totalt med det vi gjør for Stjørdal kommune har vi tilbakeført til SJFF   97 840 

kr i overskudd. Vi har også startet forhandlinger med Stjørdal kommune ang 

reforhandling av kontrakten som går ut i slutten av 2023.  Børge Wahl kom inn 

som nytt medlem i 2022. Dette fordi Annar Sætnan sluttet, etter å ha vært med 

fra starten i 94.  Per Ivar Moum ble tatt opp som reserve i 2022 også.  

Ringens medlemmer er:  

Svein Erik Bjørgum           Leder 

Morten Nilsen                   Sekretær 

Leif Arvid Fremstad 
Einar Edgar Bakken 
Per Gunnar Klegseth 
Børge Wahl 

Takker for godt samarbeide i året som har godt og ønsker det samme i 2023. 

Svein Erik 
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Årsmelding Jaktskyteutvalget 2022 
 

JAKTSKYTEUTVALGET 

Utvalget har i 2022 bestått av: Leder; Paal Tore Larsen. Hagleutvalg; Hans Morten Evjemo, 

Leif Johansen og Jan Rune Myren. Rifleutvalg; Terje Ulseth, Ørjan Kirkefjord og Stig Olav 

Vilvang. 

 

Sesongen 2022 startet med første skytekveld oppe på Frigården allerede 21. april. Det var på 

forhånd satt opp vaktliste for hver tirsdag og torsdag frem til siste planlagte kveld som var 

torsdag 29. september. I alt 45 kvelder ble gjennomført som er rekord og hele 12 kvelder mer 

enn foregående år. En stor takk til de frivillige i utvalget for vel gjennomført sesong. 

Deltakelsen var som vanlig moderat i starten men tok seg kraftig opp utover sommeren og når 

jakta nærmet seg.  

Som de foregående årene arrangerte jaktskyteutvalget skyting for Fides med jobbsøkere. Det 

har også blitt arrangert andre kvelder for næringslivsaktører i løpet av sesongen. 

 

DUGNAD 

Det har jevnlig vært dugnader på den nye «lygarbua» og den fremstår i skrivende stund som 

så å si ferdig. Her har det hovedsakelig vært en fast gjeng som har stått for det meste av 

arbeidet. En spesiell takk til dem!! 

 

 

PIZZAKVELD 

Som en takk til alle som har vært med og gjennomført skytekveldene ble det også i høst 

arrangert pizzakveld med jaktprat, simulatorskyting og sosialt samvær. Ca 25 personer møtte 

opp.  

 

JEGERPRØVEKURS 

 Geir Welve, Leif Johansen, Odd Ivar Knutsen og Asbjørn Andersen har i 2022 vært ansvarlig 

for gjennomføring av kurs. De tilkaller også andre ved behov, da spesielt i forbindelse med 

den praktiske gjennomføringen. 

Det er i 2022 gjennomført 3 jegerprøvekurs. 

 

SKYTTERHUS 

Som nevnt så er huset så å si ferdig. Toalett vil komme opp ilp av forsommeren 2023. 

Huset hever standarden for lerduebanen og bygget vil også bli brukt i forbindelse med 

blodsporprøver og jegerprøvekurs og lignende fremover. 

 

RIFLEBANE 

Vi har hatt kontakt med Forsvarsbygg som virker å være positive til at vi jobber videre med 

en riflebane. Det er tatt bilder med drone ++ og utarbeidet skisser som viser tenkt standplass 

og kulefang som vil bli presentert Forsvarsbygg med det første.  

 

 

ØKONOMI 

 Kveldene på lerduebanen gir årlig et solid overskudd og med mange ekstra kvelder som det 

har vært i 2022 vil dette sannsynligvis være enda bedre nå. Har ikke konkrete tall i skrivende 

stund på dette. 

Rifleutvalget arrangerte 2 jaktfeltstevner og ett elgbanestevne i 2022 med et anslått overskudd 

samlet på ca. 20.000 kr. 
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AKTIVITETSPLAN JAKTSKYTEUTVALGET 2023  

 

Vi arrangerer jaktfeltstevne i regi av den lokale Jaktfeltkarusellen 25. mai. 

 

Dugnader på huset oppe på Frigården fortsetter med bl.a. ferdigstillelse av utedo og en 

tilpasning av uteareal. 

 

Fast skyting på leirduebanen på Frigården tirsdag og torsdag fra 18:00-20:00. f.o.m slutten av 

april frem til slutten av september.  

Dugnad i forkant samt til høsten etter endt skyting. 

 

Jegerprøve kurs blir avholdt etter behov hele året.   

 

Andre aktiviteter som er aktuelle er haglemerke skyting og eventuelt klubbmesterskap lerdue, 

jaktfelt og elgbane. 

 

 

Jaktskyteutvalget v/Paal Tore Larsen 
 

Budsjett 2023. 

 

Inntekter 2023 
Skyting 150.000.- 

Kursinntekter   80.000.- 

Utleie simulatorrom og luftvåpenrom 45.000.- 

Totalt inntekter 275.000.- 

Utgifter  
Kursutgifter   20.000.- 

Skudd og duer   85.000.- 

Div. rekvisita   20.000.- 

Forsikringer     2.000.- 

Annonser     5.000.- 

Sum driftskostnader 132.000.- 

Driftsresultat 143.000.- 
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Ungdomsutvalget, Stjørdal Jeger og Fiskeforening 

 
Det er ingen tvil om at dette året har vært et vellykket år for Ungdomsgruppa. 

Koronarestriksjonene forsvant i løpet av året og det var igjen mulig å få til aktiviteter på 

vanlig måte.  

 

Året startet med flere fredagsmøter som er en fast tradisjon til utvalget. Det ble planlagt masse 

aktiviteter for året, og alle var optimistiske. De nasjonale koronatiltakene ble opphevet i 

februar, så det gjorde det mulig å utføre våre aktiviteter på vanlig måte. I april hadde gruppa 

veddugnad der vi var med på å pakke ved i sekker. Etterpå ble det grilling. Det ble kystmeite 

senere i april. Det ble en fin tur på Vikanlandet med grilling og fiske med agnrigger. Det var 

mulig å låne utstyr for de som ikke hadde eget utstyr og det var åpent for alle barn og unge.  

I mai ble det holdt foredrag om brunørretfiske på klubbhuset. Dette foredraget ble holdt av 

Erlend Tonning fra Sakshaug Sport. Like etter foredraget ble det ørretfiske på Liavatnet der 

det ble tatt en del fin ørret. Nok et vellykket opplegg som vi gjerne gjentar flere år.  

I juni hadde vi «sjæfstur», som rett og slett er en helt sjef tur. Vi dro til Essandsjøen i Tydal 

og der fisket vi etter ørret og røye. Det var hovedsakelig røye å få på denne turen. Vi hadde 

leid båt for å fiske fra noe som kom godt med ettersom at fisket fra land ikke var optimalt. Vi 

hadde overnatting på ei stor hytte som huset alle sammen. Det ble mye fisk, enda mere mygg 

og gode minner. En tur som absolutt levde opp til forventningene!  

Vi hadde også laksefisketurer utover sommeren. Det ble litt færre aktiviteter gjennom 

sommeren, siden flere av ungdommene hadde egne planer for ferien.  

Etter sommeren ble snuten rettet mot jakt. Mer spesifikt rådyr- og hjortejakt. Vi hadde 

hjortejakt i Orkdal som vi arrangerte i samarbeid med Orkanger JFF. Dette var en 

opplevelsesrik helg i flotte omgivelser og skikkelig fint terreng. Det ble sett en del dyr der 
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noen av situasjonene var relativt gode. Dessverre ingen hjort felt, men som vi alltid legger 

vekt på under jakt; er man usikker, så er man ikke usikker. Da holder man igjen skuddet.  

Ellers arrangerte vi mange turer med rådyrjakt der det var veldig god uttelling. Flere felte 

rådyr der vi på flere av fredagstreffene etter parterte dyrene som ble felt. Alt i alt en vellykket 

jaktperiode. Vi hadde til og med en hund-helg der vi slapp flere hunder. Det ble felt dyr denne 

helga også. Som avslutning på jaktsesongen hadde vi nisseluejakt den 23. desember. Denne 

helga ble det sett rådyr, men for første gang none gang ble det felt elg på ungdomsgruppas 

rådyrjakt. Denne var påkjørt og skadet, så med dialog med ettersøksringen fikk vi OK til å 

felle elgen. En artig avslutning på jaktsesongen! 

Som forberedelse til julebordet ble medlemmer invitert til Leif Inge Nubdal for å lage sylte 

basert på gammel og hemmelig oppskrift. Denne ble servert på julebordet til stormende jubel. 

Helt til slutt hadde vi Ungdomsgruppas årlige julebord! Denne gangen med koldtbord der det 

ble servert mat høstet på våre tidligere turer gjennom året. Masse god mat, mye god drikke og 

tradisjon tro Gunhild Nubdals fantastiske riskrem! Alt i alt et fantastisk julebord som runder 

av året for ungdomsgruppa. 

Og til slutt vil vi takke alle som gjennom hele året har hjulpet til og støttet Ungdomsgruppa. 

Vi har hatt et fantastisk år som har vært både lærerikt og minnerikt. Ingenting av dette har 

vært mulig uten våre samarbeidspartnere, samt medlemmenes foresatte som har ytet en stor 

innsats som har vist seg avgjørende for utvalgets drift. Ungdomsutvalget takker derfor for 

støtten, og håper på enda et godt år med aktiviteter! Kanskje enda bedre neste gang.  

 

- Skrevet av Thomas Sandodden Knutsen   

 

Aktivitetsplan 2023 
 

Januar: Fredagsmøter  

Februar: Utvalgets årsmøte 

Mars: Foreningens årsmøte, isfiske  

April: Kystmeitefiske og skjøttorsdag (skjærtorsdag) 

Mai: Gjeddefiske, vårmøte og hagleskyting/leirduer 

Juni: Sjøørretfiske, laksefiske, oppskyting til storviltprøve, fisking og grill på moloen 

Juli: Sjæfstur, fisking og grill på moloen, fiske litt generelt 

August: Duejakt, treningskveld rifle 

September: Rype og skogsfugljakt, duejakt, gåsejakt 

Oktober: Rådyrjakt  

November: Høstmøte, rådyrjakt 

Desember: Nisseluejakt, julebord 

 

Hele året: spillkveld, og artsfiskekonkurranse 

Det vil være møter hver fredag året rundt.  
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Budsjett – Ungdomsutvalget Stjørdal Jeger- og Fiskerforening 2023  

 

 

 

Budsjett 2023       

    inntekt utgift  

  Loddsalg 10 000   

  Frifondsmidler                57 250  
 julebord  5000 

  bevertning fredagstreff   8000 

  Sjæfstur    43 000 

  Rådyrjakt   6800 

  Skjøttorsdag    5000 

 Sum   67 250 67 800 

Det planlagte underskuddet skal dekkes av utvalgets oppstarte midler og 

frifondsmidler fra NJFF. 
   

    

    

Valgresultat Ungdomsutvalget 

 
Leder: Elias Gylland (Ikke på valg) 

Nestleder: Thomas Knutsen (Valgt for 2 år) 

Kasserer: Iselin Græsli Skaret (Valgt for 2 år) 

Sekretær: Øistein Solberg (Ikke på valg) 

1. vara: Sverre Sæter Valen (valgt for 2 år) 

2. vara: Julie Veisetaune (Ikke på valg) 

 

 

 

 

 


