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STJØRDAL JEGER- OG FISKERFORENING 
 

ÅRSMØTE 03. mars 2022 
 

 

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. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 

a. Endring av vedtekter 

b. Nytt kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap 

5. Styrets forslag til årsplan og budsjett 

6. Valg av styre i henhold til § 8 
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Årsberetning 2021 for SJFF 

 
Styret i SJFF bestått av: 

Per Ivar Morken, leder 

Jarle Gulbrandsen, nestleder 

Torstein Ertsgaard, kasserer 

Morten Sjaastad, sekretær 

Morten Welde, leder fiskeutvalget 

Paal Larsen, leder jaktskyteutvalget 

Fredrik Fredriksen, leder jakthundutvalget 

Hannah Thorunn Monsø, leder ungdomsutvalget 

Tove Skaget, kvinnekontakt 
 

Årsmøte ble avholdt digitalt 27.5.2021 der ble det også valgt medlemmer til valdkomite, 

lovkomite, jakthundutvalg, jaktskyteutvalg, valgkomite og revisorer. Ungdomsutvalget har 

sitt eget årsmøte som velger leder og andre medlemmer. 

 

Styrets arbeid og aktiviteter i 2021 
Styret har gjennom året hatt 8 styremøter og behandlet 43 saker.  Det ble vedtatt på årsmøte 

en sammenslåing av SJFF og Værnes Jaktskyteklubb og dette er nå gjennomført og tidligere 

medlemmer av Værnes jaktskyteklubb bidrar i jaktskyteutvalget og er medlemmer hos oss. 

Det ble avholdt bare 1 åpent møte av styret i 2021 og det var Høstmøte 17.11. Der ble det en 

oppsummering av fiskesesongen og det ble et kortfattet referat fra landsmøte i NJFF av 

nyvalgt styremedlem i NJFF Craig Furunes. Ungdomsutvalget bidro som vanlig med kaffe, 

vafler og loddsalg. 

Det er etablert et sameiestyre for Tangen terrasse Gnr.82 Bnr.18, styret består av 2 fra SJFF 

og 2 fra Fortuna, dette er Ole Storflor (leder), Arne Kleth (økonomiansvarlig) for SJFF og 

Odd Arne Lian og Karl Werner Petterson for Fortuna. Der behandles alle felles utfordringer 

og innvesteringer (forsikring, brøyting og utvendig vedlikehold). 

Vi har også fått på plass en husgruppe som har ansvar for vedlikehold innvendig, innkjøp av 

forbruksvarer, kalle inn til dugnader ved behov samt utleie av klubbhuset. Følgende personer 

har vært med i den gruppa i 2021: Kjell Mjøsund, Jarle Gulbrandsen, Tove Skaget, Hans Olav 

Kongshaug, Gunnar Rimol, Christian Eriksen og Per Ivar Morken. 

Styret har hatt ekstra fokus på å få til aktiviteter på klubbhuset i året som har gått, men Corona 

pandemien har satt en stopper for det meste som har vært foreslått, det har kommet på plass 

en møteplass på klubbhuset på fredager kl.11 der alle som vil kan møtes for en kaffe og vaffel 

og en god prat, der planlegges det en del andre aktiviteter også, de bidrar til diverse 

vedlikehold, vask og snekring og de planlegger nok en fisketur eller jakttur i ny og ne. 

Når det gjelder den største delen av aktiviteter i SJFF så vi dette komme frem av 

årsmeldingene til utvalgene våre.  

Stjørdal kommune er en innholdsrik kommune når det gjelder jakt, fiske og friluft og gjennom 

et godt samarbeid med grunneiere og mye dugnad fra aktive medlemmer kan vi tilby utallige 

muligheter til allmenheten innenfor vårt interessefelt  
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Økonomi. 

Styret mener økonomien og økonomistyringen i SJFF er svært god noe som vil komme frem i 

det reviderte regnskapet for 2021 som legges frem for årsmøte. 

 

Vi takker alle våre tillitsvalgte og samarbeidspartnere og andre for 

innsatsen i året som har gått, og ser frem til et godt og innholdsrikt år 

som ligger foran oss.  

SJFF fyller 70 år i 2022 så det må vel markeres på et eller annet vis. 

 

For styret i Stjørdal Jeger Og Fiskerforening  
Per Ivar Morken 

Leder 

 

 
 

Årsberetning fiskeutvalget 2021 

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. 

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

utvalget følgende personer: Lars Selven, Inga Saur, Odd Erik Schiefloe, Robin Dragland , 

Erik Thoresen, Jarle Gulbrandsen, Tove Skaget og Jomar Bårdsaune. Valdkomiteen er 

underlagt fiskeutvalget. Valdkomiteens medlemmer var i 2021 Tore Vifstad (leder), Erik 

Thoresen, Per Ivar Morken, Jarle Gulbrandsen, Lars Selven, og Gunnar Rimol. 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. 

I løpet av året startet en gruppe entusiaster også opp et nytt innlandsfiskeutvalg. Dette er 

underlagt fiskeutvalget. 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. 

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

periodene vi ikke var underlag korona-restriksjoner. Dette tilbudet er viktig for SJFF og bidrar 

til en jevnlig bruk av klubbhuset i vintersesongen. 

 

Laksesesongen 2021 

Fisket i Stjørdalselva og Forra var varierende i 2021, men totalfangsten var god. Til sammen 

ble det fanget 2190 laks og 439 sjøørreter. I vekt tilsvarer det ca. 9,6 tonn laks. Om lag 45 % 

av laksen ble gjenutsatt. Sesongen ble preget av lengre perioder med finvær og tørke, men 

med tilsvarende oppsving i fangstene når regnet kom.  

Det ble tatt flere virkelig store lakser. Den største var ca. 20,5 kilo og ble tatt av Sebastian 

Hauge på Hembre. Den ble gjenutsatt så den fikk spre sine gode gener videre et par måneder 

senere. Det ble også tatt ytterligere fire lakser på 18 kilo eller mer. 

Sesongen ble preget av god stemning og godt samarbeid med elveeiere, kortselgere og andre 

lokale interessenter. 

 

Fortsatt relativt få fiskere, men flere lokale 

Stjørdalselva er en lett tilgjengelig elv. Den er omgitt av veger på stort sett begge sider og 

kortsalg er godt tilrettelagt gjennom SJFF og private tilbydere av fiske. De siste par sesongene 
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har den internasjonale pandemien satt sitt preg på elva. Det har vært færre fiskere, spesielt på 

våre vald, men gledelig nok er det flere lokale fiskere, deriblant en del ungdommer under 35 

år. La oss håpe at vi også lykkes med å rekruttere dem inn i aktivt foreningsarbeid. Nå som 

pandemien ser ut til å gå mot slutten, kan vi nok vente oss flere fiskere til sommeren. Av 

hensyn både til laksen og trivselen, kunne det nok med fordel vært noe færre fiskere i elva 

deler av sesongen. En del tilreisende fiskere gir tilbakemeldinger om at fiskekortprisene er for 

lave. 

God aktivitet i Fiskeutvalget 

Fiskeutvalget hadde et aktivt år i 2021. Før sesongen bisto vi NTNU med fangst og merking 

av nærmere 50 vinterstøinger. Adferden til disse skal gi oss kunnskap om støingenes 

utvandringshastighet og tilbakevandring. Vi bisto også NTNU med fiske og merking av 

sjøørret hele sesongen (og etter). 

Vi gjennomførte også noen arrangementer for følgende grupper:  

 Klasse med fremmedspråklige elever fra Aglo videregående skole 

 Stiftelsen Fire – ett skritt videre 

 Damer 

I samarbeid med Hembre camping avholdt vi også et avslutningsarrangement på campingen 

der i slutten av august. 

I september fisket vi som vanlig stamlaks til klekkeriet i Meråker.   

SJFF har ansvaret for oppsyn i Stjørdalsvassdraget 

SJFF utfører oppsyn i elva på vegne av elveeierlaget. I løpet av sesongen 2021 kontrollerte vi 

til sammen 161 fiskere. Av disse manglet to fiskeravgift og 24 manglet Stjørdalskortet. Det er 

dårligst etterlevelse på private vald, men det er ingen alvorlige regelbrudd. Våre kortselgere er 

flinke til å informere om reglene. 

Stabilt med gytefisk 

Det var en rimelig god fiskesesong i Stjørdalselva, men bakteppet er dystert. Sesongen 2021 

går inn som en av historiens svakeste sesonger, landet sett under ett. Innsiget til norskekysten 

var dårlig. Heldigvis var det greit med gytefisk i elva etter sesongslutt.  

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 2021 ble det funnet ca. 350 gytegroper. Det er ca. 

100 færre enn i 2020, og også noe under det historiske snittet, men akseptabelt med tanke på 

det svake innsiget. 

 

Usikker fremtid for klekkeriet i Meråker 

Klekkeridrift er i ferd med å avvikles i flere elver. Det anses som en lite effektiv måte å drive 

kultivering på og det er også kontroversielt med tanke på genetisk integritet. Utsetting av fisk 

gjør ingenting med årsakene til bestandsnedgangen.  

Miljødirektoratet har derfor varslet at de vil oppheve pålegget til NTE om å finansiere driften 

av klekkeriet. SJFF har engasjert seg i denne saken sammen med elveeierlaget. Leder i SJFF, 

Per Ivar Morken, sitter også i styret for klekkeriet. Vi har argumentert med at man ikke bare 

må legge ned klekkeriet uten å erstatte det med noe. Det er bevist at reguleringen av elva har 

ført til mindre fisk i øvre deler av elva. En ensidig nedleggelse av klekkeriet vil medføre at 

laksen i Meråker blir taperen.  

 

 

 

 



 SJFF Årsmelding 2022 

  

 

Aktiviteter i regi av utvalget 2021 

 Tirsdagstreff i vinterhalvåret 

 Diverse foredrag 

 Åpning på Midtkil 31. mai 

 Fiske med skoleklasser 

 Fiskekvelder for damer 

 Innlandsfiske på Buvatnet i regi av reetablert innlandsfiskeutvalg 

 Fiskekonkurranse på moloen  

 Stamlaksfiske september 

 Dugnad etter sesong 

 

 

Budsjett 2022 

           2 022  

 Kortsalg     1 450 000  

 Tilskudd fra NJFF         10 000  

 Andre tilskudd         20 000  

 Andre driftsinntekter         70 000  

 DRIFTSINNTEKTER     1 550 000  

 Valdleie elv     1 150 000  

 Leie maskiner og utstyr         10 000  

 Kostnadsførte anskaffelser         25 000  

 Reparasjon og vedlikehold         15 000  

 Utbytte       125 000  

 Salgs- og reklamekostnader         10 000  

 Andre kostnader         30 000  

 SUM DRIFTSKOSTNADER     1 365 000  

 DRIFTSRESULTAT       185 000  
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Årsrapport 2021 - Jakthundutvalget Stjørdal JFF 
 

Jakthundutvalget har gjennomført store deler av de aktivitetene som ble planlagt til tross for 

fortsatt pandemi og smittevernhensyn. Utvalget, som for 2021 har bestått av 14 medlemmer, 

har avholdt 5 utvalgsmøter gjennom året hvor de fleste var fysisk. Det har vært mye aktivitet 

og god dugnadsånd gjennom året. Det er ikke noe man skal ta for gitt i en spesiell tid der 

mange plutselig blir oppfordret til å ikke møtes. Aktivitetene leverer et stabilt økonomisk 

resultat som gir handlingsrom for å bedre tilbudene for våre medlemmer. Et mål for 2022 er å 

bli flinkere til å dele informasjon om alt det positive som skjer i og rundt foreningen. 

Under følger en systematisk gjennomgang av årsplanen for 2021. 

 

 Dressurkurs i mai  

o Gjennomført med 10 hunder over 6 kvelder. 

 Aversjonsdressur: Instruktører etter oppsatt liste. 

o Gjennom året har det i regi av SJFF blitt foretatt aversjonsdressur av 44 hunder 

første og andre gang, samt restrømming av 59 hunder. Det har vært 6-7 aktive 

instruktører som har rullert i 2021.  

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

liste på hjemmesiden til SJFF. 

o Gjennomført med mye aktivitet til tross for litt informasjonstrøbbel ifm overgang 

til nye nettsider. Mål om bedre kommunikasjons og skilting ved parkeringer for 

2022. 

 Taksering av Lirypeterreng 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. 

 Livepodcast med Jegerpodden under planlegging 

o Noen undersøkelser er gjort, men det meste av planleggingen ble satt på vent i 

påvente av tryggere rammer (mht pandemien) 

 Instruktørutdanning og utdanning av dommere 

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

inn i 2022. 

 Temakvelder om hund; Førstehjelpskurs for hunder. Hundeforståelse. Forebygging 

av skader på hund. Høy kompetanse på området benyttes. 

o Vi hyret inn dyktige veterinærer fra Sveberg dyrehospital med ekspertise på feltet. 

Kurskvelden ble svært godt mottatt av de rundt 15-20 deltakerne og vil helt sikkert 

gjentas på et senere tidspunkt. 

 Temamøte om viltpåkjørsler – hvordan informere publikum 
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o Gjennomført av Einar Bakken med både politiet og Gjensidige sin støtte og 

tilstedeværelse. Rundt 30 deltakere og mange gode tilbakemeldinger. Omtale i 

avisa i forkant var også positivt.  

 Rekrutteringstiltak spesielt rettet mot ungdom og kvinner 

o Fjellstyret ønsket å donere noen kort til opplæringsjakt, men dessverre fikk ikke 

noen mulighet til å stille dette året. Med bedre planleggingen håper vi at dette 

tilbudet kommer på bordet igjen.  

 Blodsportrening og trening på slepespor som kvalifisering til blodsporprøve. Melder 

seg på til NKK/SJFF  

o Gjennomført. Se under 

 Fersksportrening som kvalifisering til fersksporprøve. Melder seg på til NKK/SJFF  

o Gjennomført. Se under 

 Praktisk trening av bandhund 

o Utgikk 

 Praktisk trening av løshund 

o Utgikk 

 Medlemstilbud framforhandles/reforhandles med aktuelle tilbydere. Gjelder både 

trening, kurs, utstyr og fór. 

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

Blod og Ferskspor 2020 
 

I 2021 hadde vi 7 dommere som dømte prøver for SJFF. Målet med prøvene er å tilby 

muligheter for å få godkjent hunder til ettersøk. For å få godkjent sin hund til godkjent 

ettersøkshunder er kravet Miljødirektoratet setter, min 2. premie blodspor og godkjent 

fersksporprøve, min 7 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 regler for blod og 

ferskspor.  

 

Prøvesesongen 2021 startet 1. mai og ble avsluttet 20. sept. Dette gjør vi for å unngå konflikt 

med elgjakta som starter 25. september. Vi ønsker å gi terrengene ro før jakta starter. Dette 

viderefører vi i kommende sesong. 

 

Det ble totalt gått 15 blodspor og 11 ferskspor i 2021. Resultatene ble; Blodspor: 4stk 1pr, 

3stk 2. pr og 8 stk 0 pr. Ferskspor: 1stk 9p, 4 stk 8p, 2 stk 7 p og 3 stk 0p. Årsaken til at 

antallet påmeldte hunder var lavere i 2021 enn de to foregående sesongene er vanskelig å si 

noe om. I den kommende sporsesongen forventes større antall prøver da mange har skaffet 

seg hunder i koronaperioden. Det gjenstår å se om så blir tilfellet. Antallet hunder som gikk til 

0 pr på blodspor skyldes kanskje at deltagerne mangler et tilbud om blodsportrening og kurs 

noe vi kan se om vi får gjort noe med til kommende sommer. 
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Vi ønsker å takke alle våre dommere for at de stiller opp og dømmer prøver. Uten dem ville 

dette ikke ha vært gjennomførbart. 

 

Aktivitetsplan 

 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 

 Temakvelder om hund 

 Temamøte om viltpåkjørsler – hvordan informere publikum 

 Skape flere lavterskel arenaer og møteplasser for hundefolk 

 Rekrutteringstiltak spesielt rettet mot ungdom og kvinner 

 Opplæringsjakt 

 Utstillingstrening i juni 

 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) 

 Praktisk fersksportrening (etter 1. juli) 

 Praktisk trening av bandhund knyttet til jakt 

 Praktisk trening av løshund knyttet til jakt 

 KURS: Grunnkurs blod- og ettersøk i mai 

 Medlemstilbud framforhandles/reforhandles med aktuelle tilbydere. 

 

Budsjett, Jakthundutvalget 

2022   
    Budsjett 
Driftsinntekter 2022 

      

3055 Kursinntekter 50 000 

3065 Andre inntekter 15 000 

3455 Tilskudd                 5000 

Sum driftsinntekter 70 000 

      

Driftskostnader   

4030 Kursutgifter 25 000 

Sum varekostnader 25 000 

      

Andre kostnader   

6100 Frakt, transport   

6490 Andre leiekostnader   

6560 Rekvisita – drift 10 000 

   6580 Andre driftskostnader 10 000 
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6800 Kontorrekvisita   

6820 Trykksaker   

6890 
Andre 
kontorkostnader   

6940 Porto   

7320 Annonser 5000 

Sum andre driftskostnader 25 000 

      

Resultat Driftsresultat 20 000 
 

 

   
  



 SJFF Årsmelding 2022 

  

Årsmelding Stjørdal Ettersøksring 2021 

 
Ettersøksringen har avholdt 5 møter inkl. årsmøte 2021 

Ett av møtene hadde vi sammen med leder av SJFF 

Medlemmene av ringen har ansvar for innrapportering av påskutte dyr og 

eventuelt godkjenning og avslutting av ettersøk, fra 1 oktober  til 23 desember. 

Medlemmene av ringen har også tatt hjerne prøver av alt hjortevilt som er 

registret som fallvilt over 1 år. Ringens medlemmer har deltatt på viltkonferanse 

Scandic Hell.  

Det er solgt ettersøkskontrakter for kr 83 400,- det utgjør til sammen 278 dyr. 

Som er en økning fra 2020 med 9 kontrakter. Sakshaug sport har solgt 238 av 

kontraktene, resten er solgt av ringens medlemmer. Prisen pr kontrakt er kr 300,- 

pr dyr, som er samme pris som i 2020. Det er utført ettersøk for kontrakter på 22 

dyr.  

19 stk deltok på ettersøkskurs, som ble ledet av Einar E Bakken, kurset hadde ett 

overskudd på kr 27 274,-  

Fra 1 januar til 31 desember har det vært over 260 henvendelser/ rapporter om 

vilt. Det er en økning på over 30 henvendelser fra 2020.  

Per Gunnar Klegseth kommer inn som nytt medlem fra 1 januar 2022, etter Per 

Olav Elverum.  

Har i 2021 hatt god hjelp av folk utenom ringen til ettersøk og framkjøring av 

dyr.  

Vi har også i 2021 deltatt på innlevering av elg og hjortekjever på Sagatun.  

Følgende medlemmer:  Per Olav Elverum, Leder  

    Annar Sætnan, sekretær  

    Svein Erik Bjørgum  

    Leif Arvid Fremstad 

    Einar Bakken 

    Morten Nilsen  

Takker for ett godt samarbeide i 2021 og ønsker det samme for 2022 

Per Olav Elverum  
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Årsmelding Jaktskyteutvalget 2021 
 

JAKTSKYTEUTVALGET 

Utvalget har i forbindelse med sammenslåingen med Værnes JSK organisert seg på følgende 

måte. Leder Paal Tore Larsen. Hagleutvalg, Hans Morten Evjemo, Leif Johansen og Jan Rune 

Myren. Rifleutvalg, Terje Ulseth, Ørjan Kirkefjord og Stig Olav Vilvang. 

 

Sesongen 2021 startet med første skytekveld oppe på Frigården torsdag 13. mai. Det var på 

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

tirsdag 7. september. I alt 34 kvelder ble gjennomført, en stor takk til de frivillige i utvalget 

for vel gjennomført sesong. Deltakelsen var litt dårlig i starten men tok seg kraftig opp utover 

sommeren og når jakta nærmet seg.  

Som i fjor arrangerte jaktskyteutvalget skyting for Fides med 12 jobbsøkere. Formiddagen 

den 19/8 bød på rimelig dårlig vær så grillingen ble erstattet med kaffe og kaker uten at det la 

noen demper på stemningen. Alle deltakerne fikk gjennomført 2 runder i løpet av dagen. 

 

DUGNAD 

Det ble gjennomført en skikkelig dugnad oppe på anlegget i august der ca. 20 personer møtte 

opp. Det ble plukket forladninger og ryddet i en del kratt og skog. En trivelig dag med 

tilhørende kaffe, kaker og grilling.   

 

 

PIZZAKVELD 

Som en takk til alle som har vært med og gjennomført skytekveldene ble det i 4. november 

arrangert pizzakveld med bl.a. visning av NJFF`s jubileumsfilm, jaktprat, simulatorskyting og 

sosialt samvær. Ca 35 personer møtte opp, både hagle og riflefolk som også benyttet 

anledningen til å bli bedre kjent.  

 

JEGERPRØVEKURS 

Studieansvarlig her ble Geir Welve. I tillegg er Leif Johansen, Odd Ivar Knutsen og Asbjørn 

Andersen ansvarlig for gjennomføring av kurs. De tilkaller også andre ved behov, da spesielt i 

forbindelse med den praktiske gjennomføringen. 

Det er i 2021 gjennomført 4 jegerprøvekurs. 

 

SKYTTERHUS 

Det har i flere år vært planer om å få på plass et nytt hus oppe på Frigården. I starten på 

november ble det gjort avtale om å anskaffe to moduler på til sammen ca. 60 kv.m.  

Ildsjelene bak dette fikk klarsignal fra styret og satte fart på arbeidet. Den gamle brakka ble 

revet og grunnarbeid for nytt bygg ble gjennomført før jul. I skrivende stund, rett før årsmøtet, 

er det gjennomført utallige dugnadstimer og bygget er nå tett med nytt tak og vil være klart 

for bruk når skytesesongen starter i månedsskiftet april/mai.  

Bygget vil inneholde oppholdsrom med bord og stoler med plass for ca. 35 personer, 

kjøkken/påmeldingskrok og et lite lagerrom. Dette vil heve standarden for lerduebanen og 

bygget vil også bli brukt i forbindelse med blodsporprøver og jegerprøvekurs. 

 

RIFLEBANE 

Det lyktes ikke å få til et møte med forsvaret før jul angående riflebane, dette vil det jobbes 

intensivt med fremover. 

 

 

ØKONOMI 
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Regnskapet fra Værnes JSK er overlevert hovedkasserer og ca. 200.000 i bankbeholdning og 

kasse er overført Stjørdal JFF. 

Kveldene på lerduebanen ga som vanlig et godt overskudd og dette vil med det nye huset på 

plass bli ytterligere forbedret på grunn av bedre fasiliteter samt salg av kaffe og vafler. 

 

AKTIVITETSPLAN JAKTSKYTEUTVALGET 2022  

 

Vi arrangerer jaktfeltstevne i regi av NJFF søndag 27. mars på Melmyra. 

Torsdag 2. juni arrangerer vi stevne som en del av den lokale Jaktfeltkarusellen. 

 

Dugnader på skytehuset oppe på Frigården for å få dette ferdigstilt. 

 

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

månedsskiftet april/mai frem til medio september. Dugnad i forkant samt til høsten etter endt 

skyting. 

 

Jegerprøve kurs blir avholdt etter behov hele året. Kurs nummer 2 for året er allerede i gang. 

 

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

jaktfelt og elgbane. 

 

 

 

Jaktskyteutvalget v/Paal Tore Larsen 
 

 

Inntekter 2022 
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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Årsmelding. Ungdomsutvalget, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening 

 
Det er ingen tvil om at også 2021 har vært et annerledes år. Vi i ungdomsutvalget har til tross 

for dette hatt aktivitet gjennom hele året.  

 

Ungdommene har i relativt stor grad kunne møtes på fredagstreff som normalt, ettersom de 

aller fleste er under 20 år. Dette har gjort det mulig å holde fredagstreffene i gang, noe vi i 

utvalget anser som noe av den viktigste aktiviteten. 

 

Under rådyrjakta 2020 hadde utvalget en helg hvor vi fikk delta i Jegerpoddens prosjekt «Ta 

med deg en», der målet var rekruttering av nye jegere. Episodene fra prosjektet ble publisert 

på vårparten av 2021 og har blitt en stor suksess. Vi i utvalget er stolte av å ha bidratt til et så 

viktig prosjekt. Videre utover våren var vi fortsatt preget av restriksjoner, noe som førte til at 

utvalget fortsatt ikke hadde mulighet til normal drift, etter eget initiativ arrangerte vi rebuser 

som ble publisert på Facebook og Instagram. Rebusene hadde ulike mål rundt omkring i 

Stjørdal, vi hadde flotte premier og det var åpent for alle å delta. Ungdomsutvalget har som 

alle andre blitt utfordret på å jobbe på digitale plattformer, så under foreningens årsmøte 

hadde vi nettbasert lotteri som erstatning for loddsalg. 

 

I løpet av sommeren ble det arrangert flere kvelder med laksefiske for ungdom og unge 

voksne. Både kommunevaldet og vald nummer 10 på sørsiden ble brukt til dette formålet. 

Gjennom sommermånedene ble det gjennom samarbeid med jaktskyteutvalget tilrettelagt for 

at ungdom kunne hjelpe til på skytebanen på kvelder med hagleskyting.  
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Som følge av korona ble flere andre arrangementer som overnattingsturer avlyst. Vi har 

prioritert å gjennomføre fredagstreff for de under 20 år, og aktiviteter utendørs hvor det har 

vært mulig å holde avstand. To medlemmer fra Ungdomsutvalget i Stjørdal Jeger- og 

Fiskerforening ble invitert til elgjakt sammen med andre ungdommer fra andre foreninger hos 

Meråker Brug. Det er klart at rådyrjakt er et høydepunkt i løpet av året, og dette har fungert 

omtrent som normalt. Utvalget har også i år fått stort utbytte av dette.  

 

Ungdomsutvalgets julebord ble utsatt som følge av korona, men dette er noe vi planlegger å ta 

igjen i nærmeste fremtid.  

 

 

Aktivitetsplan 2022 
 

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 til Essandhytta (30.06-03.07), 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.  

Budsjett – Ungdomsutvalget Stjørdal Jeger- og Fiskerforening 2022  

       

Budsjett 2022       

    inntekt utgift  

  Loddsalg 10 000   

  julebord   5000 

  bevertning fredagstreff   2000 

  Sjæfstur    3000 

  Rådyrjakt   3800 

  Skjøttorsdag    2000 

 Sum   10 000 15 800 

Det planlagte underskuddet skal dekkes av utvalgets oppstarte midler. 
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Årsmøteprotokoll fra ungdomsutvalget: 

 

Årsmøte 2022 i Ungdomsutvalget Stjørdal Jeger- og 

Fiskerforening. 

Til stede: Hannah Thorunn Monsø, Elias Gylland, Thomas Sandodden Knutsen, 

Øistein Solberg, Iselin Skaret Græsli, Erlend Resell Løveng, Rudi Sørmo 

Via Teams: Julie Veisetaune, Sverre Sæter Valen. 

Ungdomskontakter til stede: Terje Nubdal, Craig Furunes 

Saksliste 

Sak 1: 

 Godkjenning av innkalling.  

- Innkalling er godkjent 

Valg av møteleder og valg av referent 

- Årsmøtet velget Hannah Thorunn til møteleder og Ungdomskontakt Craig 

Furunes til referent. 

Sak 2: Godkjenning av årsmelding. 

- Årsmelding for 2021 er godkjent av årsmøtet. 

Sak 3: Økonomi 

- Godkjenning av regnskap 

 

- Årsmøtet godkjenner utvalgets regnskap for 2021 

- Godkjenning av budsjett 2022 

- Årsmøtet godkjenner utvalgets budsjett for 2022 

 

Sak 4: Aktivitetsplan 2022 
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- Årsmøtet godkjenner utvalgets aktivitetsplan for 2022 

 

 

Sak 5: Valg 

- Ordinært valg 

- Leder (på valg) 2 år (Elias Gylland) 

- Nestleder (på valg) 1 år (Thomas Knutsen) 

- Kasserer (Iselin, ikke på valg) 

- Sekretær (på valg) 2 år (Øistein Solberg) 

- 1. Vara (på valg) 1 år (Erlend. R Løveng) 

- 2. Vara (på valg) 2 år (Julie Veisetaune) 

- Valg av valgkomite  

o Leder (Leif Henrik Monsø, ikke på valg) 

o Medlem, 2 år (Sverre Sæter Valen) 

- Valg av to protokollunderskrivere (Hannah Thorunn Monsø, Elias 

Gylland) 

 

Sak 6: Innkomne saker 

- Det er ikke kommet noen saker inn til årsmøtet 2022. 

 

 

Protokollunderskrift: 

 

 

  

Stjørdal, 18.02.2022    Stjørdal, 18.02.2022 

 

 


