
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STJØRDAL JEGER- OG FISKERFORENING 
 

ÅRSMØTE 18. mai 2021 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av dagsorden 

Valg av dirigent og referent 

Valg av to representanter til å underskrive protokollen  

3. Årsmeldinger inklusive aktivitetsplaner og budsjett. 

4. Regnskap drift 

5. Regnskap klubbhus 

 

Pause med kaffeservering og loddsalg. 

 

Innkomne saker: 

1. Fastsetting av kontingent 

2. Fusjonering med Værnes Jaktskyteklubb 

3. Valg 

Avslutning 
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ÅRSBERETNING 2020 FOR SJFF 

Styret for SJFF har i 2020 bestått av: 

Kjell Mjøsund, leder  

Jarle Gulbrandsen, nestleder 

Torstein Ertsgaard, kasserer 

Morten Sjaastad, sekretær 

Morten Welde, leder Fiskeutvalget 

Greta Olgadatter Randli, leder Kvinneutvalget 

Siv Anita Elstad, leder Jakthundutvalget 

Terje Nubdal, leder Jaktskyteutvalget  

Hannah Thorunn Monsø, leder Ungdomsutvalget 

 

Årsmøtet 26. februar 2020 valgte også medlemmer til Valdkomite, Lovkomite, 

Jakhundutvalg, Jaktskyteutvalg og Valgkomite, samt Revisorer. 

Styrets arbeid og aktiviteter i 2020 

Styret har gjennom året hatt 8 styremøter og behandlet 55 saker. Styret velges av årsmøtet og 

leder foreningen i samsvar med foreningens vedtekter og overordnede mål, vedtatt av Norges 

Jeger- og Fiskerforbund. Styret har gjennom året hatt fokus på foreningens kjerneoppgaver, 

slik de også er nedfelt i NJFF’s vedtektsfestede formål, som gjelder for alle lokallagene.  

 

Her vektlegges det å arbeide for de norske jakt- og fiskeinteressene, slik at utøvelsen bidrar til 

god livskvalitet og helse i befolkningen. Dette forutsetter at naturen ivaretas for å sikre 

levedyktige og høstings-verdige bestander av vilt og fisk, og at allmennheten sikres gode jakt- 

og fiskemuligheter. 

 

Konkretisert ser vi resultatet av dette gjennom den store aktiviteten vi har i utvalgene. Dette 

framkommer godt gjennom årsberetningene fra hvert enkelt utvalg, samt de planene som 

legges for kommende år. Dette arbeidet er grunnmuren i SJFF sitt omfattende arbeid og 

engasjement knyttet til vårt og NJFF sitt samfunnsmandat. 

 

Grunneieravtale for leirsted ved Buvatnet 

I 2020 ble det skrevet avtale med Jørgen Sorte om etablering av leirsted med Gapahuk og 

utedo ved Buvatnet, søndre side. En gjeng entusiaster startet planlegging og gjennomføring av 

tiltaket. Møte med flere av grunneierne viste tydelig at de ønsket et nært samarbeid med SJFF, 

knyttet til Buvatnet.  

 

NJFF sin utleiebåt ligger ved dammen om sommeren, og kan disponeres av alle medlemmer 

som kjøper en nøkkel som går til alle 150 båtene i landet.  

Den samme gjengen har også meldt seg til valgkomiteen, i samarbeid med fiskeutvalgets 

leder. Innlandsfiskeutvalget skal nå komme i funksjon igjen.  

Nærmere planer og aktiviteter vil presenteres for styret i løpet av vinteren for godkjenning.  
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Nytt klubbhus, historikk 

Nytt klubbhus har vært på agendaen i rundt 10 år. Mange alternative plasseringer ble utredet, 

og flere aktuelle samarbeidspartnere ble kontaktet. Et utvalg av medlemmer deltok i dette 

arbeidet gjennom flere år, og valget falt til slutt på kjøp av fabrikklokalene/lagerlokalene 

Grande Eiendomsutvikling AS ønsket å selge i Severin Broens gt. 29. Den opprinnelige 

planen til Grande var å sanere bygningsmassen og bygge leilighetsbygg, slik det er øst og vest 

for klubblokalene. Kommunen gikk ikke med på omregulering til dette formålet, noe som 

førte til at Grande ønsket å kvitte seg med eiendommen. For oss var dette en heldig situasjon, 

da det var lite gunstig for verdien på lagerbygningene at de ikke kunne omreguleres til annet 

formål. 

 

11. februar 2018 ble kontrakt underskrevet av Ole J. Storflor for SJFF, og Jan Borge Larsen 

for AS Fortuna. AS Fortuna kjøpte 99 kvadratmeter, slik at det ble lik fordeling av særareal 

mellom dem og oss, hele bygningen sett under ett.  610 m2 hver som særeiedel og 50/50 

fordeling av rømningsveier og fellesarealer ute. 

 

Overtakelsesdato for bygget ble undertegnet 21. mars av Jan Borge Larsen og Kjell Mjøsund. 

Som nyvalgt leder i SJFF landet jeg midt i det desidert største prosjektet i SJFF sin nesten 70-

årige historie. Prøvde å komme med en innvending til selger ved overtakelsen av bygget om 

at det var svært dårlig ordnet opp i lokalene. Jeg ble da kontant avfeid med vi ikke hadde 

kjøpt et bygg, men en eiendom. 

 

Arbeidet med finansiering av prosjektet krevde stor innsats fra foreningas medlemmer. En 

svært viktig del av finansieringa var arbeidet med å få idrettsfunksjonell godkjenning for 

anlegget. Et absolutt krav til dette var universell utforming med tilgang til begge etasjer. Dette 

innebar i praksis en løfteplattform(heis) mellom etasjene, samt minimalisering av hindringer 

mellom arealene i klubbhuset. 

 Godkjenning ble gitt av Stjørdal kommune, og dette ga grunnlag for å søke om spillemidler. 

Spillemidlene dekker 1/3 av totalutgiftene. I tillegg gir Stjørdal kommune et bidrag på 10 % 

av innvilget spillemiddelbeløp. Investeringene gir også grunnlag for momsrefusjon. 

Godkjenning for spillemidler ble helt avgjørende for finansieringa, og førte til at vi kunne 

planlegge for fullføring av hele bygget. 

SJFF retter en stor takk til Stjørdal kommune og i særdeleshet til kommunens ansvarlige i 

spillemiddelsaker, Joakim Engan. 

 

Leder av foreninga, Kjell Mjøsund, har vært byggeleder i hele perioden.  

Det er mange utfordringer underveis når man totalrenoverer et gammelt, nedslitt bygg. 

Byggekomiteen og økonomikomiteen, i samråd med styret, arbeidet fram løsninger for 

restaurering og innredning av nytt klubbhus i løpet av våren/sommeren 2018. Rapportering til 

styret har vært fast innslag på alle styremøter gjennom hele perioden. 
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Oppstart av renoveringa startet i siste halvdel av oktober i 2018, og har pågått kontinuerlig 

etter dette. SJFF har vektlagt å benytte lokale leverandører av varer og tjenester, og har møtt 

en velvilje som nærmest er unik. Dette har bidratt sterkt til både å holde utgiftene nede og 

sikre høy kvalitet på utførte arbeider. 

 

Nytt klubbhus er det desidert største løftet SJFF noen gang har tatt. Totalrammen på kjøp og 

renovering, inklusive verdien av dugnad, er på tett opptil 9 millioner.  

 

Antallet dugnadstimer nedlagt av medlemmene har nå passert 2800. 

  

Arbeidet med finansiering av prosjektet har gått greit. Samarbeidet med Hegra Sparebank har 

vært utmerket, og alt har falt på plass innen de tidsrammene vi har hatt.  

Totalt hadde styret tidlig i prosjektet en målsetting om at foreninga skulle sitte igjen med 

lånefinansiering på maks 2 millioner etter at spillemidlene og momsrefusjon var overført til 

SJFF. Under årsmøtet 2020 ble det lagt fram tall som tilsa at vi kunne bevege oss ned mot 1,5 

millioner i lånegjeld. 

Hegra Sparebank har innvilget oss byggelån og garantert for sluttlån. 

Styret søkte kommunen om kommunal garanti på våre låneopptak. Dette ble innvilget, noe 

som ga oss bedre lånebetingelser i Hegra Sparebank. I denne forbindelse ble det gitt svært 

rosende omtale av prosjektbeskrivelsen og ryddigheten i planlegging og finansiering. Denne 

rosen kan mange av våre medlemmer ta innover seg.  

Gjennom 2020 har det vært mye oppfølgingsarbeid og sluttføring av den siste, lange enden. 

Avsluttende møter med alle entreprenører er gjennomført, utgiftsutjevning mellom AS 

Fortuna og SJFF er avsluttet og oppgjort, med enighet. Reklamasjoner på utførte arbeider har 

vi hatt lite av, og det siste blir rettet opp når våren kommer.  

Grunnet Covid-19 ble lag og organisasjoner flyttet opp på prioriteringslistene for 

Spillemidler, foran kommunale søknader. Det førte til at vi fikk storparten av spillemidlene 

overført til konto sist høst, samt 10 % tilskudd fra kommunen. Vi fikk også godkjent 

tilleggssøknad for rommene i 2. etasjen, skytesimulatoren og luftvåpenavdelinga, slik at 

penger for dette kommer utpå vinteren. Også på denne delen bidrar kommunen med 10 % på 

toppen. 

For ytterligere å hjelpe lag og organisasjoner besluttet myndighetene at det skulle gis 100% 

momsrefusjon for fullførte anlegg. Denne søknaden ble sendt før 1. mars og blir utbetalt inn 

mot sommeren. Dette utgjør nesten 1 million i støtte til prosjektet.  

Reseksjonering av det nye anlegget og etablering av Sameiestyre er helt i sluttfasen, og har 

vist seg å være noe mer komplisert enn antatt. Det handler mest om juss. Nå er det kun 

detaljer som gjenstår. 

Talloversikt for hele prosjektet legges fram for årsmøtet for endelig godkjenning. 

Kortversjonen er imidlertid at når alle refusjoner og tilskudd har kommet inn på konto, kan 

styret velge å nedbetale alle lån, og fortsatt sitte med en bra reserve på konto. 
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Samarbeidspartnere i prosjektet  

Byggfag og altmuligoppgaver  - DMA DMITRIJS GLUSNOVS  

El-fag og Brannsikring  - Elman Stjørdal AS 

Rør og VVS    - Rørteknikk AS 

Blikkenslagere   - Blikkenslager Selvåg & Hagen AS 

Gravearbeider utvendig  - Olav Haugen 

Utvendige skilter   - Tandem Stjørdal 

Nøkkelsystem og alarm  - Lås og Montørservice AS 

Malearbeider utvendig  - Grunnan Arne 

Hovedleverandør materialer    - Byggmakker, Aasen & Five 

Dører og vinduer   - Exas 

Tegninger inkl. revideringer - Stjørdal Tømrerservice v/Anders Teigen  

Storkjøkken    - Trøndelag Storkjøkkensenter AS 

Steinleveranser   - Vikaune Fabrikker AS 

Asfaltskjæring og duk  - Veidekke Industri AS 

IT-leveranser    - Nortec AS 

Div. elutstyr, TV mm   - Elkjøp, Stjørdal 

Andre bidragsytere har vært  - Hegra Sparebank  

     - Nordenfjeldske AS 

     - Stjørdal kommune 

     - Glava AS Stjørdal 

     - Gjensidige Stjørdal Brannkasse 

     - Ram-Inn Gunnar Aksel Børset 

     - Stjørdal Fotoklubb 

Vi takker alle samarbeidspartnere for et utmerket utført arbeid og god service på alle punkter. 

 

Sponsoravtaler som er gjeldende fra 2021 

 Byggmakker Aasen & Five   3-årig avtale 

 Gjensidige Stjørdal Brannkasse   3-årig avtale 

 Elman Stjørdal AS    5-årig avtale 

Sponsoravtaler er skrevet mellom SJFF og den enkelte samarbeidspartner, med gjensidige 

fordeler og forpliktelser. 
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Fusjonering mellom SJFF og Værnes Jaktskyteklubb. 

Årsmøtet i fjor vedtok følgende forslag: 

«Styret ber årsmøte om fullmakt til å gjøre det som er nødvendig med tanke på en eventuell 

sammenslåing/fusjonering med Værnes Jaktskyteklubb, org.nr. 912753069 f.o.m. 2021» 

Dette er fulgt opp gjennom 2020, ved dialog etter årsmøtet og etablering av 

samarbeidsprosjekt om leie av riflebane på Langstein. Dette samarbeidet gikk fint og i 

fellesskap gjennomførte vi trening og oppskyting på banen. 7 medlemmer fra vår forening 

stilte opp som standplassledere gjennom sommeren og høsten. Etter jul i år inviterte SJFF 

jaktskyteklubbens medlemmer til omvisning og samtaler om fusjonering mellom foreningene. 

Alt ligger nå til rette for at dette kan gjennomføres, og kontakt med NJFF via Endre Alstad 

har klargjort at det kan starte allerede i år.  

Det som må skje da er at Værnes Jaktskyteklubb vedtar dette under sitt årsmøte, og at vi gjøre 

det samme.  

 

SJFF sitt lokale miljøengasjement  

Høringer og miljøengasjement knytta til utløpet av Stjørdalselva 

I 2017 og 2018 uttrykte SJFF et svært tydelig nei til utfylling av det gamle elveleiet for å gi 

mer plass til utvidelser av Trondheim Lufthavn Værnes. Skulle dette skjedd, ville det ha hatt 

en svært stor negativ virkning for sjøørreten i Stjørdalselva.  

Etter betydelig oppfølgingsarbeid inn mot Stjørdal kommune, sammen med andre 

interesseorganisasjoner i Stjørdal, endte det med et positivt vedtak i kommunestyret, som 

stoppet videre igjenfylling. 

 

Etter omleggingen av utløpet ved flystripa er elvebunnen senket med ca tre meter, blant annet 

på grunn av økt vannhastighet, noe som har ført til utvasking av stein/grus og blottlegging av 

leire. Foreninga mener tålegrensen er passert for hvilke inngrep som kan tolereres i utløpet av 

Stjørdals nasjonale laksevassdrag. 

 

Leveområdene for fisk og annet dyreliv er igjen truet i 2020 etter at Stjørdal kommunestyre 

godkjente en massiv utfylling ved Hellstranda i forbindelse med bygging av ny, 4-felts 

motorvei gjennom Stjørdal. Etter stor lokal og nasjonal motstand ble videre utfylling stoppet i 

påvente av undersøkelser av fiskens bruk av det berørte området, og utarbeiding av rapport 

fra denne viktige kartleggingen. Rapporten er ventet å foreligge i slutten av 2021. Dersom 

man skal kartlegge dagens situasjon i vassdraget/strandsonen er det viktig at denne er uberørt 

fram til forundersøkelsene er ferdige. Nye Veier og myndighetene skal deretter vurdere den 

nye kunnskapen og hvilke tiltak som skal iverksettes for å unngå eller i alle fall kompensere 

for naturskadene. 

 

Denne saken vil SJFF følge tett framover, og flere av våre medlemmer har allerede deltatt i 

prøvefiske, sammen med forskerne. 
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Vindkraftutbygging i Leksdal Statsallmenning 

De siste månedene har det kommet fram at et svensk kraftselskap har kommet med ønsker om 

å bygge et stort industriområde for vindkraft på vestre del av Leksdal statsallmenning. Det er 

et viktig område for jakt, fiske og friluftsliv. Det er også nedslagsfeltet til Stjørdals 

drikkevannsforsyning. 

 

Vi har ikke mer natur å miste. Vindindustri på en av våre største og viktigste 

statsallmenninger er en dårlig idé.  

Dette er det tydelige signalet SJFF har gitt i denne saken 

 

Rehabilitering av bekker i Stjørdalsvassdraget 

Dette er kanskje en av de største utfordringene Stjørdal kommune står ovenfor i årene 

framover. Vassdraget er meget grundig utredet og kartlagt, så det mangler ikke på kunnskaper 

om hva som må gjøres. Det er konkludert med at ca. 90 % av ynglingsområdene for sjøørreten 

er utilgjengelig som gyteområder. SJFF har deltatt i dette arbeidet tidligere, både gjennom 

engasjement inn mot skoler og ved direkte utlegging av grus i gyteområder. Dette vil SJFF 

fortsette med, men det er helt nødvendig at det offentlige tar størstedelen av kostnadene for å 

gjenopprette leveområder for fisken i Stjørdalsvassdraget. 

 

Dugnadsinnsatsen gjennom året 

Det største dugnadstrykket var i 2019. Likevel er det utført mange dugnadstimer også i 2020. 

Hele foreninga er driftet på dugnad, slik at dugnadsinnsats alltid vil være tilstedværende. 

 

Nå er vi imidlertid stort sett helt ferdige med klubbhuset. Småforbedringer må vi alltid søke 

etter, men det blir lite i forhold til den kjempejobben SJFF har lagt ned de siste tre årene. 

Takk til alle som stilte opp til dugnad også i 2020, både i utvalg og på Klubbhuset.  
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Økonomi  

Styret mener at foreningas økonomi og økonomistyring er meget god. Revidert årsregnskap 

legges fram for årsmøtet. Også i år viser regnskapet et overskudd til styrking av 

egenkapitalen. Store investeringer er gjort de tre siste årene, spesielt knyttet til renovering og 

fullføring av nytt klubbhus. Egen regnskapsoversikt for Prosjekt Klubbhus vil bli lagt fram 

under årsmøtet. 

Alle utvalg skal i budsjett legge fram et mindre eller større overskudd, alt etter utvalgets 

størrelse og muligheter for inntekter. Ungdomsutvalget er unntaket, da styret fortsatt går inn 

for at utvalget skal være selvfinansiert i forhold til sine aktiviteter gjennom året. Det betyr i 

praksis at budsjett settes opp i balanse med inntekter og utgifter. 

SJFF har hatt positiv medlemsutvikling gjennom flere år, og vi er nå stabilt rundt 750-800 

medlemmer. Dette gjør oss til den nest største foreninga i Trøndelag, og en av de større 

lokalforeningene i landet. Styret mener at åpning av nytt klubbhus, kombinert med økt 

aktivitet i alle utvalg, vil gi et godt grunnlag for å øke medlemstallet opp mot 1000 

medlemmer. 

Styret ønsker at SJFF skal bidra til å fremme helse og trivsel for alle aldersgrupper gjennom et 

godt organisert jakt-, fiske- og friluftslivstilbud. 

Styret takker foreningens tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for betydningsfull 

innsats i 2020. Vi ser fram til et enda mer aktivt og godt år også i 2021, etter hvert som 

restriksjonene mjukes opp, og med alle mulighetene et nytt klubbhus kan gi oss. 

 

Myndighetenes tilskuddsordning ved bortfall av inntekter i forbindelse med 

COVID-19 utbruddet 

SJFF ble godkjent som søker til denne ordningen. Vi meldte inn tapte inntekter til Lotteri- og 

stiftelsestilsynet i to omganger. Første gang søkte vi før fristen 15. september for perioden 

mars-august. Vi spesifiserte i alt 19 arrangement/aktiviteter. Her stipulerte vi både inntekter 

og utgifter for hvert arrangement, noe som ga et nettobeløp vi kunne søke om å få som 

tilskudd.  

Totalt budsjett for de 19 arrangementene var kr. 532415.-, utgiftene ble beregnet til              

kr. 109300.-. Søknadsbeløpet ble da kr. 423115.-. Tilskuddet til foreninga ble beregnet til 

70% av dette. Totaltilskudd for søknad 1 ble da kr. 296181.- 

Andre søknad ble innsendt 14. januar 2021. Den omfattet 16 forskjellige 

arrangement/aktiviteter, og summene her ble som følger. 

Totalt budsjett for de 16 arrangementene var kr. 194800.-, utgiftene ble beregnet til              

kr. 28800.-. Søknadsbeløpet ble da kr. 166000.-. Tilskuddet til foreninga ble i denne søknaden 

differensiert noe i forhold til type arrangement.  
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Totaltilskudd for søknad 2 ble da kr. 110400.-. Totalt har vi så lang fått tilskudd på til 

sammen kr. 406581.-. Dette er en særdeles god støtte i et år med mange avlyste 

aktiviteter. 

Helt avgjørende for at vi kunne søke om alle disse arrangement/aktiviteter er at de er 

beskrevet i årsmeldinga fra forrige årsmøte. Både tiltak/arrangement og budsjett er 

presentert i meldinga, noe som gjør at vi har full ryggdekning for å søke. 

 

Årsberetning fiskeutvalget 2020 
Fiskeutvalget i SJFF arbeider for å tilby og tilrettelegge for laksefiske i Stjørdalselva gjennom 

kortsalg på vald som vi leier av private grunneiere. 

 

I tillegg til utvalgsleder Morten Welde, inkluderer utvalget følgende personer: Lars Selven, 

Odd Erik Schiefloe, Stein Arve Vennatrø, Erik Thoresen, Jarle Gulbrandsen, Tove Skaget og 

Jomar Bårdsaune. Valdkomiteen er underlagt fiskeutvalget. Valdkomiteens medlemmer var i 

2020 Tore Vifstad (leder), Erik Thoresen, Jarle Gulbrandsen, Per Ivar Morken, Jon Eivind 

Schefte 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 vinteren ble det som vanlig arrangert tirsdagstreff på klubbhuset i regi av Jon Eivind 

Schefte. Besøket på disse kveldene er godt og jevnlig dukker nye ansikter opp. Dette tilbudet 

er svært viktig for SJFF og bidrar til en jevnlig bruk av klubbhuset hele året. 

Utvalget har også en båt som er en del av NJFFs 100 båter-ordning. Den er nå flyttet til 

Buvatnet der ildsjeler fra foreningen også har satt opp en gapahuk som kan brukes av alle. 

Båten kan brukes av dem som skaffer seg en nøkkel gjennom NJFF. Fisket i Buvatnet er bra. 

 

Laksesesongen 2020 

Fiskeutvalgets aktiviteter er naturlig nok sentrert rundt fiskesesongen og aktiviteter før og 

etter denne. Det som mer enn noe annet preget sesongen 2020 var Covid-19 og 

implikasjonene av den globale pandemien. Vi leier vald for over én million kroner per år og 

hvis laksefiskere fra andre kommuner uteblir, risikerer vi store tap. Heldigvis ble sesongen 

noe mer normal enn det vi kunne frykte. De utenlandske fiskerne uteble stort sett, men i antall 

ble de delvis oppveid av mer etterspørsel fra hjemmemarkedet. Elva hadde nok uansett godt 

av litt færre fiskere. 

 

Til tross for få fiskere i elva, ble fangstene gode. Det er nesten 20 år siden det har blitt tatt så 

mye laks i Stjørdalselva. Totalt ble det fanget 2787 laks i Stjørdalselva i løpet av sommeren 

2020, hvorav om lag 40 prosent ble satt tilbake i elva igjen. Det tilsvarer en fangst på rundt 12 

tonn, noe som gjør sesongen til en av de bedre siden årtusenskiftet. En ny laksebørs med et 

annet system for registrering av gjenutsatt laks innebærer imidlertid at samlet vekt ikke uten 

videre kan sammenliknes med tidligere år. Til sammenlikning ble det tatt henholdsvis 2269 

og 1910 lakser i 2018 og 2019. 
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Sesongen 2020 bød på mange store lakser. Den største ble tatt av Henrik Wormdal på Lerfald. 

Den veide hele 18,7 kilo og ble tatt på flue. Det ble også tatt flere andre fisker over 15 kilo. 

Snittvekten på laksen var drøye fire kilo. 

 

Gunstige fiskeforhold 

Det gode fisket kom som en overraskelse på flere. De siste sesongene har vært nokså 

middelmådige og innsigstallene fra forskningsnota ved Agdenes viste relativt lave fangster 

hele sesongen. At det likevel ble tatt så mye laks, kan kanskje tilskrives fiskeforholdene. Det 

var store snømengder i fjellet før sesongen og kombinert med brukbart med regn ga det gode 

fiskeforhold i juni og juli. Det blir ikke mer laks av mye vann, men den blir mer bitevillig. 

 

Ny laksebørs og et eget «Stjørdals-kort» 

Før sesongen endret elveeierlaget Laksebørsen fra en lokalt utviklet løsning til en løsning 

utviklet av deres samarbeidspartner Elveguiden. Samtidig innførte de en ny avgift, et 

«Stjørdals-kort», som er den samme uavhengig av hvor mye man betaler for fisket. Inntektene 

skal gå til å dekke elveeierlagets utgifter, og statistikken fra kortet skal føre til en bedre 

oversikt over antall fiskere i elva. 

Den nye ordningen førte til mye plunder og heft for både fiskere og kortselgere, men alle 

fulgte lojalt opp den nye ordningen. Det var større mangler på private vald. Oppsyn utført av 

SJFF viste at det kun var på private vald at enkelte manglet det nye kortet. En ny ordning 

krever nok litt tilvenning. 

 

Arrangement i elva 

DPS Stjørdal 

I løpet av juni avholdt vi tre fiskekvelder for ulikt publikum. Den første var for DPS Stjørdal 

som er et distriktspsykiatrisk senter som behandler ulike psykiske lidelser. Vi avsette en 

ettermiddag/kveld til ansatte og brukere hvor vi bød på enkel servering, instruksjon og 

mulighet til fiske. Vi stilte med mannskap og vi fikk også bistand fra en av grunneierne på 

valdet. Fra DPSen deltok det 10-12 brukere.  

Tilbakemeldingene både på dagen og i ettertid tyder på at tilbudet vårt ble svært godt mottatt. 

Fiske kan redusere stress og ha en meditativ virkning. Laksefiske kan også være en arena for å 

treffe andre mennesker hvis man ønsker det.  

 

Fiske for unge mennesker 

Kvelden var rettet mot unge mennesker av begge kjønn fra 15 til 30 år. Vi bød på enkel 

servering, utlån av fiskeutstyr og instruksjon for de som hadde behov for det. En av 

sportsfiskebutikkene på Stjørdal (Sportsfiskesenteret) deltok også. 

Kvelden ble en ubetinget suksess. Rundt 20 stykker møtte opp, de fleste i 20-års alderen. Vi 

tok ikke laks, men det kan man kanskje ikke regne med. Vi fikk masse positive 

tilbakemeldinger om at dette var et flott tiltak. Flere ønsket flere slike kvelder og noen har 

siden kjøpt seg fiskekort selv. Vi la med glede merke til at dette også ble en sosial arena hvor 

deltakerne hadde det hyggelig sammen uten at de kjente hverandre fra før. 
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Fiske for damer 

Opplegget var det samme som for de to øvrige kveldene Vi kan ikke si annet enn at responsen 

var enorm. Rundt 30 damer i alderen 18-60 år møtte opp. Selv om valdet vi brukte er langt, 

var det kanskje i overkant mange til at vi fikk drevet et veldig effektivt fiske, men det ble 

bedre plass i elva etter hvert som det sosiale overtok. De ivrigste holdt ut til midnatt og da ble 

det tatt en laks på 2-3 kilo. 

 

Andre tilbud om gratis fiske 

I tillegg til de tre arrangementene over har vi latt ungdomsgruppa benytte to av valdene våre 

til egne arrangement. De annonserte tilbudet lokalt og de tok flere fisker på de to kveldene 

sine. Vi har også latt lokale skoler (Hegra barneskole og Kvislabakken barneskole) benytte et 

av valdene våre. 

 

Merkefiske i utløpet 

I forbindelse med utbygging av E6 i utløpet av elva gjennomfører Nye Veier undersøkelser av 

hvilken verdi det arealet de skal bygge ned har for fisken. Til arbeidet har de engasjert NTNU 

Vitenskapsmuseet som igjen har engasjert oss. I august bisto vi dem med merking av sjøørret 

og laks. Fiskens bevegelser registreres gjennom elektroniske lyttebøyer ulike steder i elva og i 

fjorden. Vi tok mye ørret så det er tydelig at det arealet som skal ødelegges har betydning for 

fisken. 

 

Brukbart med gytefisk 

Det lave antallet fiskere i elva førte til et inntektsbortfall for de fleste kortselgerne. I en 

situasjon hvor hundretusener har omkommet og mennesker over hele verden har mistet sitt 

levebrød, er det likevel en liten pris å betale. Det er viktigere ting i verden enn laksefiske og 

penger. Hvis Covid-19 kan sies å ha en positiv effekt, så er det at vi sannsynligvis hadde en 

bedre balanse mellom antall laks og antall fiskere enn det vi har hatt på mange år. I store deler 

av sesongen var det stille i elva.  

 

De årlige gytegropregistreringene ble gjennomført første uken i november. Til sammen fant 

de to båtlagene som registrerer groper 443 gytegroper. Det er drøye 150 flere enn i 2019, og 

noe over gjennomsnittet de siste årene. I årene 2016-2019 ble det til sammenlikning registrert 

henholdsvis 327, 197, 1127, og 287 groper. 

Med tanke på det lave fisketrykket var antallet gytegroper kanskje noe lavere enn man kunne 

vente, men samtidig viste tellingene fra forskingsnota ved Agdenes at innsiget av fisk var lavt. 

Det er uansett utviklingen i gytefisk over tid som betyr noe. I Stjørdalselva er utviklingen 

stabil. 
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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 

 

           2 021  

 Kortsalg     1 400 000  

 Tilskudd fra NJFF          10 000  

 Andre tilskudd            5 000  

 Andre driftsinntekter          70 000  

 DRIFTSINNTEKTER     1 485 000  

 Valdleie elv     1 150 000  

 Leie maskiner og utstyr          10 000  

 Kostnadsførte anskaffelser          25 000  

 Reparasjon og vedlikehold          20 000  

 Provisjon/utbytte        150 000  

 Salgs- og   

reklamekostnader          10 000  

 Andre kostnader          30 000  

 SUM 

DRIFTSKOSTNADER     1 395 000  

 DRIFTSRESULTAT          90 000  
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Årsrapport 2020 - Jakthundutvalget Stjørdal JFF 
 

Jakthundutvalget har gjennomført store deler av de aktivitetene som ble planlagt, selv om en 

del måtte avlyses grunnet Covid-19. Utvalget, som for 2020 har bestått av 14 medlemmer, har 

stort sett holdt månedlige møter gjennom året hvor ca. halvparten har vært digitalt. 

 

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

andre gang, samt restrømming av 50 hunder. Det har vært 5 aktive instruktører som har rullert 

i 2020.  

 

Dressurkurs var en stund på vent grunnet Covid-19, men etter hvert ble det mulig å 

gjennomføre. Det var over 20 hunder på kurs fordelt på to grupper. Det har vært mange gode 

tilbakemeldinger etter kurset. 

  

Vi har leid treningsterreng for stående fuglehunder på Forbordsfjellet, og utvalgets 

medlemmer gjennomførte faste treningsdager/kvelder. Dette tiltaket videreføres, og det 

vurderes om det kan forlenges fram mot oppstart for småviltjakta. Dette er tatt opp med Ivar 

Rimul. 

 

Har også hatt møte med beiteområderepresentanter mtp. Stjørdals særskilte båndtvangsregler 

og mulig nye treningsområder for fuglehund. Målet er å åpne nye områder der det ikke er 

konflikt med beitenæring.  

 

SJFF har ansvaret for rypetakseringen for fjellstyrene i Stjørdal. Representanter for utvalget 

har hatt møter med Ivar Rimul, fjelloppsyn for fjellstyrene i Stjørdal, for å diskutere dagens 

praksis. Målet var å sikre fortsatt kvalitet i tellingene, og at vi har en rekruttering som ivaretar 

kontinuitet mtp terrengkunnskap og takseringskompetanse.  

 

Utvalget har på bakgrunn av dette kommet opp med forslag til en rekke tiltak for 2021 og 

årene som kommer. I korte trekk handler dette om møter i forkant av taksering, en form for 

rapportering til Jakthundutvalget, invitere «medgåere» for å sikre rekruttering (med eller uten 

hund) og takseringskurs. Et eget notat rundt dette er utarbeidet og vil lastes opp digitalt på en 

slik måte at det kan følge utvalget videre, uavhengig av hvem som sitter der. Dette gjelder for 

øvrig alle relevante dokumenter, og utvalget vil finne en omforent praksis på dette så fort som 

mulig. 

 

Vi har også begynt planlegging av en livepodcast med Jegerpodden, og utvalget har fått 

positive tilbakemeldinger på dette fra hovedstyret. Det er innledet dialog med både 

Jegerpodden og aktuelle lokaliteter, og videre planlegging vil skje i 2021. 

 

Tidlig i 2020 ble det ordnet med en totalavtale med Markabygda hundepensjonat og 

treningssenter som gjelder for alle SJFFs medlemmer. Denne avtalen videreføres også i 

2021. 
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Året er brukt til å prøve å sette fokus på båndtvang for å vise at vi med jakthunder tar dette 

på største alvor. Vi har skrevet et leserinnlegg, og har noen tanker om andre fremstøt for 

2021. Samtidig er vi opptatt av å begrense kommunens bruk av utvidet båndtvang. 

 

Det ble 08.07.2020 avholdt et møte mellom Stjørdal jeger- og fiskerforening (SJFF), Stjørdal 

kommune, fjellstyrene i Stjørdal og beitelagene i Stjørdal om utvidet båndtvang i kommunen. 

Siden det ikke er gjort noen endringer om den utvidede båndtvangen siden den ble innført i 

2007, mener SJFF at det har skjedd mye i de senere årene, som gjør at kommunen har en 

unødvendig streng bestemmelse av den utvidede båndtvangen. Spesielt etter de nye lovene og 

reglene som har kommet de senere årene. SJFF mener det ikke er grunnlag for at båndtvangen 

i Stjørdal skal vare fra 1. april og frem til 31. oktober. Da tenkes det spesielt på hundeloven, 

dyrevelferdsloven og ikke minst regler for saurenhetsbevis. Dyrevelferdsloven sier tydelig at 

det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunder kan utøve sin naturlig adferd, men samfunnet 

må gjøre det mulig for eierne å gjøre dette. Hvis det alltid er båndtvang vil aldri hunden kunne 

utfolde seg naturlig, noe som igjen kan bety dårlig dyrevelferd.  

 

Vi som driver seriøst med hund, er opptatt å gi hunden den beste dyrevelferden den kan få, 

noe som betyr at hunden må få utfylle sin naturlige adferd med å få springe fritt i sitt naturlige 

levesett. Dette er noe som også kommer fram i hundeloven, noe som vi som hundeeiere må 

forholde oss til. Vi følger selvfølgelig lover og regler som er satt, for nettopp å utfylle denne 

aktiviteten for hundene våre. Det kreves i dag saurenhetsbevis for å taksere fugl, stille på 

jaktprøver, trene på treningsterreng og å få tilgang på jakt. Noen plasser er det så strengt, at 

det kreves saurenhetsbevis som ikke er eldre enn 2 år gammelt.  

 

På møtet var det en god dialog, der vi fikk fram synspunktene fra alle partene. Beitelagene var 

noe skeptisk til å åpne for full trening av hund i fjellet fra 20. august, men var enig i at en 

mulig løsning var å selge treningskort på allmenningene fra 10. september, der det ikke går 

dyr på beite. Det ble også pratet om at kart over der dyr beiter, og faktisk har rett til å beite, 

må komme tydeligere fram, så allmenheten har noe konkret å forholde seg til.  

 

Det vil bli sendt en søknad til fjellstyrene om å få til en løsning på dette, eventuelt å få kjøpt 

treningskort gjennom inatur, der jegerne må bekrefte med nummeret på saurenhetsbeviset om 

at hunden har saurenhetsbevis. Dette for å kvalitetssikre at hundene faktisk har et slikt bevis.  

 

Det er fortsatt sånn at enkelte ikke bryr seg om lover og regler som samfunnet har satt, men 

det er noe som SJFF tar sterk avstand ifra. Vi jobber for at våre medlemmer har et sunt og 

fornuftig hundehold, og at det kan tilrettelegges for et best mulig hundehold og en god 

dyrevelferd. Det var enighet om at treningsterrenget på Forbordsfjellet, som normalt stenges 

20. august, kunne være åpent frem til 10. september. Dette blir vurdert og vil i så fall starte fra 

sesongen 2021. 
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Utvalget har jobbet med å undersøke mulighetene for innendørs treningshall.  

Markabygda hundepensjonat og treningssenter vil i løpet av mars måned åpne ny, stor 

treningshall ved senteret. Denne blir tilgjengelig også for medlemmer av SJFF, med samme 

rabatter som vi har i totalavtalen. 

 

Jakthundutvalget har gjennom året registrert misnøye med tilgangen på småviltjakt for 

Stjørdalinger på allmenningene, og har hatt møter med Ivar Rimul om dette.  Foreløpig ser 

man ingen åpenbar løsning på utfordringen, men årets «ekstrakort» på Jan Sakshaug Sport er i 

det minste et skritt på veien. 

 

SJFF er arbeidsgiver for ettersøksringen og det er ønskelig at Ettersøksringen er representert i 

Jakthundutvalget under møtene der. Ettersøksringen leverer egen årsmelding til SJFF. 

 

Blod og Ferskspor 2020 

I 2020 hadde vi 9 dommere som dømte blod og ferskspor for Stjørdal Jeger- og 

fiskerforening, Jakthundutvalget. Målet med at vi tilbyr blod og fersksporprøver er at 

hundeeiere skal få mulighet til å gå prøvene som er påkrevd for å bli godkjent som 

ettersøksekvipasje. For å få bli godkjent som ettersøksekvipasje er minstekravet fra 

Miljødirektoratet minst 1stk 2.premie på blodspor (AK-spor på 600meter), og minimum  

7 poeng på ferskspor etter at hunden er fylt 9 mnd. Fullstendig oversikt over kravene for 

ettersøkshund finner dere på www.nkk.no/ettersokshund/category1084.html 

Det er også mange som ønsker å gå blodspor som en aktivitet med hunden sin. Eller for å 

oppnå blodspor- eller viltsporchampionat.  

 

Blodspor startet 01. mai og gikk til 30. september, og det ble til sammen dømt 35 blodspor.  

Fordelingen av resultatet på blodspor ble, 3stk. 1. premie, 7stk. 2. premie, 25stk. 0. premie. 

 

Ferskspor startet vi fra 01.juli og det varte til 30.september. Det ble dømt 13 ferskspor. 

Fordelingen av resultatet på ferskspor ble, 5stk. 9 poeng, 3stk. 8 poeng, 4stk. 7 poeng, 

1stk. 0 poeng. 

 

I to år har vi praktisert all påmelding over web, via terminlisten på www.nkk.no, og ser at 

prøvetallene holder seg stabilt høye. Dette synes vi som driver med dette er gøy.  

Hundeeiere finner oss og ønsker å gå prøven hos oss.  

Det kommer hundeførere både fra Stjørdal og omkringliggende kommuner. Prøvene dømmes 

hovedsakelig i Stjørdal, men også i Meråker, da vi har to dommere bosatt der. 

 

I 2020 hadde vi 35 blodspor og 13 ferskspor, totalt 48 spor.  

I 2019 hadde vi 28 blodspor og 18 ferskspor, totalt 46 spor.  

For 2021 vil vi starte med blodsporprøver fra 01. mai til 20. september, og ferskspor fra 01. 

juli til 20. september.  

 

Grunnen til at vi ønsker å avslutte prøvene 20. september, er at vi ikke skal forstyrre 
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unødvendig i jaktterrengene når jakta er på det mest hektiske, og alle dommere er også aktive 

jegere som skal få fri i jakta.  

 

Vi vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle dommere som stiller opp for 

foreningen og dømmer prøver.  

 

Prøveleder Elisabeth M. Almbakk ønsker å rekke en ekstra takk til dommer og NKK- 

representant Magne Klokset, som hjelper til med alle kritikker.  

Elisabeth ønsker nå å takke for to lærerike og flotte år som prøveleder for sporprøver. Det har 

vært veldig fint å få ta del i dette og fått jobbe sammen med så flotte, engasjerte spor-

dommere. Nå overlater hun stafettpinnen som prøveleder til Børge Wahl som også er 

spordommer, og ønsker han lykke til!  

 

Aktiviteter vi ikke fikk gjennomført i 2020 grunnet nasjonale og lokale Covid-19 

restriksjoner. 

 Temamøte og foring av jakthunder gjennom årets faser 

 Temamøte om skader ved trening av hund 

 Teoretisk og praktisk blodsportrening – 4 kvelder 

 Repetisjonskurs Teoretisk og praktisk blodsportrening – 4 kvelder 

 Trening av løshund, teori og praksis – 4 kvelder.  

 Trening av bandhund, teori og praksis – 4 kvelder 

Vi søkte Lotteri- og stiftelsestilsynet og fikk innvilget 70 % kompensasjon ved 

inntektsbortfall i forbindelse med COVID-19-utbruddet for disse aktivitetene. Beskrevet 

innledningsvis. 

 
Aktivitetsplan for 2021 

 

 Dressurkurs i mai  

 Aversjonsdressur: Instruktører etter oppsatt liste 

 Dressurterreng for stående fuglehunder på Forbordsfjellet 

Ansvarlige blir satt opp i liste på hjemmesiden til SJFF. 

 Taksering av Lirypeterreng og skogsfugl i Stjørdalsområdet. 

 Livepodcast med Jegerpodden under planlegging 

 Instruktørutdanning og utdanning av dommere 

 Temakvelder om hund; Førstehjelpskurs for hunder. Hundeforståelse. Forebygging 

av skader på hund. Høy kompetanse på området benyttes 

 Temamøte om viltpåkjørsler – hvordan informere publikum 

 Rekrutteringstiltak spesielt rettet mot ungdom og kvinner 

 Blodsportrening og trening på slepespor som kvalifisering til blodsporprøve.  

Melder seg på til NKK/SJFF  

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

 Praktisk trening av bandhund 

 Praktisk trening av løshund 
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 Medlemstilbud framforhandles/reforhandles med aktuelle tilbydere. Gjelder både 

trening, kurs, utstyr og fór. 

Kurs og andre aktiviteter blir annonsert på foreningas hjemmesider og på Facebooksida vår. 

 

 

Budsjett, Jakthundutvalget  

2021    
    Budsjett  
Driftsinntekter 2021  

       
3055 Kursinntekter 56000  
3065 Andre inntekter 10000  
3455 Tilskudd            10000  

Sum driftsinntekter 76000  
       
Driftskostnader    

4030 Kursutgifter 17000  
Sum varekostnader 17000  
       
Andre kostnader    

6100 Frakt, transport    

6490 

Andre 

leiekostnader    
6560 Rekvisita – drift 5000  

   6580 

Andre 

driftskostnader 10000  
6800 Kontorrekvisita    
6820 Trykksaker    

6890 

Andre 

kontorkostnader    
6940 Porto    
7320 Annonser 5000  

Sum andre driftskostnader 37000  
       
Resultat Driftsresultat 39000  
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Årsmelding Stjørdal Ettersøksring 2020 
Ettersøksringen har holdt 4 møter inklusive årsmøte i 2020. 

 

Medlemmene av ringen har ansvar for innrapportering av påskutte dyr 

og evt. godkjenning av avslutning av ettersøk i perioden fra 1.oktober til 23.desember. 

 

Medlemmene i ringen har tatt hjerneprøver av alt hjortevilt som er registrert som fallvilt over 

ett år. 

 

Deltakerne har fått nye jakker med refleks av Stjørdal kommune. Var med politiet ut og fikk 

demonstrert hvor viktig refleks er, særlig når vi jobber på vei. 

 

Regnskapet for 2020 er ikke klart, men resultatet fra ringen til hundegruppa/ SJFF blir på ca. 

kr 70000,-. 

 

Det er solgt ettersøkskontrakter for kr. 80700.- 

Det utgjør til sammen 269 dyr, som er en økning fra 2019 med 25 kontrakter. Jan Sakshaug 

Sport har solgt 234 av kontraktene, mens resten er solgt av ringens medlemmer.    

 

Prisen pr. kontrakt/pr. dyr er kr.300,-, som er en økning på kr 50,- pr. dyr i forhold til 2019. 

 

13stk. deltok på Ettersøkskurs, som ble ledet av Einar Bakken. 

Kurset hadde et overskudd på kr 17070.-.                       

 

Fra 1.januar til 31. desember 2020 har det vært over 230 henvendelser/rapporter om vilt. 

Omtrent det samme som i 2019.  

 

Sporprøver er ikke ringens ansvar lenger.   

 

Morten Nilsen har kommet inn som nytt medlem i ringen.  

   

 

Vi har hatt god hjelp av folk utenom ringen til ettersøk og framkjøring av dyr, også i 2020. 

 

Vi har i 2020 deltatt ved innlevering av elg- og hjortekjever på Sagatun. 

 

Følgende medlemmer utgjør Stjørdal Ettersøksring: 

 

Per Olav Elverum, leder 

                                    Annar Sætnan, kasserer, sekretær 

                                    Svein Erik Bjørgum 

                                    Leif Arvid Fremstad 

                                    Einar Bakken 

                                    Morten Nilsen 

                                     

Takker for godt samarbeid i året som har gått, og ønsker det samme i 2021.                                  

                                     
                                          Per Olav 
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Årsmelding Jaktskyteutvalget 2020 
 
Sesongen 2020 på Frigården kom ganske sent i gang og var sterkt preget av corona- 

situasjonen vi fortsatt er oppe i. Men alt i alt ble det en ganske bra sesong på slutten. 

Vi hadde skyting for fortrinnsvis damer/ungdommer første tirsdag i måneden etter at vi kom i 

gang, og hadde ganske bra oppmøte både på disse kveldene og ellers på de faste kveldene, 

tirsdag og torsdag. Vi hadde også et godt samarbeide med forsvaret, så vi fikk noen ekstra 

kvelder og helger som vi kunne bruke, siden starten på skytingen ble utsatt en del.  

 

Vi hadde blant annet en skytedag sammen med Fides Stjørdal, da de ønsket en aktivitetsdag 

med noe nytt og spennende for noen av de som arbeider der. Det var en stor suksess, og noen 

av de som var med der, har kommet tilbake flere ganger på vanlige kvelder også. Utover det 

så gikk sesongen som tidligere år på tross av ganske store restriksjoner med tanke på antall 

personer på anlegget samtidig, men folk var veldig flinke til å vise hensyn og holde avstand 

både til instruktører og andre skyttere.  

 

 

Aktivitetsplan Jaktskyteutvalget 2021 
 

 Jaktskyteutvalget tar sikte på å arrangere ca 40 skytekvelder i 2021.  

Faste kvelder er tirsdager og torsdager.  

 

Terminlisten vil vise alle faste kvelder på anlegget. Dersom forsvaret gjør krav på 

området på noen av våre skytekvelder, vil det bli opplyst om det så fort vi får beskjed. 

Oppstarten kommer litt an på værforholdene, men vi tar mest trolig sikte på å starte 

sesongen i slutten av april, og hvis det er interesse for det, så holder vi åpent fram til 

elgjakta starter.  

 Rifleskyting – gjennomføres ved leie av Langsteinbanen på mandager. Oppstart 

kunngjøres i god tid. 

 Vi satser på å tilby kurs- og temakvelder. 

o Hagleinstruktørkurs tilbys nye instruktører som mangler dette. 

o Det er også ønskelig å arrangere et rifleinstruktørkurs. 

o Kurs for instruktører for SimWay Hunt skytesimulator  

o Kurs for instruktører luftvåpenrommet 

o Jegerprøvekurs, både som kurs på faste ukedager, og som intensivkurs på 

helger 

 

Det har vært lite dugnad på skytebanen det siste året. Det er derfor behov for å øke 

dugnadsinnsatsen i 2021. Egen plan vil utarbeides for dette.  

 

Egen komite skal etableres for å utvikle området på Frigården.  
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Møte med Forsvarsbygg for å klargjøre de mulighetene vi har på området vi leier. 

Forespørselen vil ivareta punktene nedenfor. 

 

 Ny varmestue/stevnehus på området, inklusive toalett og kjøkkenkrok. 

Dette forutsetter muligheten for vanntilgang og avløp. 

 Etablere riflebane sørvest på området, der finfelten ligger 

 Utvikle haglebanen, både forbedre nedslagsfeltet og fasiliteter for skytinga 

 Muligheter for å utvikler «jegersti» og standplasser for jaktfeltskyting/stevner. 

 Vurdere spillemiddelsøknad, og starte prosessen med dette 

Vi håper også på å gjennomføre en åpen dag med hagledemonstrasjon i samarbeid med lokale 

forhandlerne av våpen og utstyr.  

 

Vi ønsker å videreføre egne kvelder for kvinner og ungdom. Målet er å gi nødvendig 

opplæring og trygghet, slik at de naturlig kan komme til de faste skytekveldene, sammen med 

resten av skytterne. 

 

Budsjettforslag 2021   

 
Inntekter 2021 

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 2020 – Kvinneutvalget SJFF 
 

Kvinneutvalget har hatt flere utvalgsmøter i kombinasjon med kjentmannsturer, 

der planlegging av ulike aktiviteter har stått på saklista. Pga koronasituasjonen har vi ikke hatt 

så mange treff som året før. 

 

Utvalgsleder har deltatt på SJFF sine styremøter og teamsmøter. 

 

På grunn av koronasituasjonen har aktiviteter vært få. Vi har hatt noen friluftsturer til fots 

(kjentmannsturer), med bålbrenning og grilling. Et par isfisketurer på Buvatnet. 

 

Vi arrangerte et meget vellykket kurs i høst (etter gjeldende koronaregler på daværende 

tidspunkt), om hvordan partere og tilberede ulike deler av en ungsau. Som instruktør hadde vi 

leid inn en habil slakter som viste og forklarte for 13 kursdeltagere. Vi var 4 damer fra gruppa 

som også bidro med å kverne kjøttdeig og lage spekepølser. Kursdeltagere som deltok ga oss 

veldig positiv tilbakemelding. 

 

Vi har deltatt på noen få «damekvelder» på Frigården- hagleskyting. 

 

Utvalget takker alle som har deltatt og som gjør en innsats på aktiviteter og sosiale 

sammenkomster. Kvinneutvalget har for lite rekruttering og det bør gjøres en ekstra innsats 

fra valgkomite og styre for å få flere unge jenter/kvinner med. 

 

                                                                                                                                         

Aktivitetsplan 2021 – Kvinneutvalg/Jenter 

 

- Bli- kjent- turer til fots eller på ski (hovedsaklig i nærområdet) – Sosiale friluftsturer 

- Isfiske 

- Ferskvannsfiske 

- Sjøfiske 

- Skyting ( Frigården, Langstein) 

- Jakt ( hovedsaklig fuglejakt) 

- Temaopplegg: Dyrespor / beitespor/ foredrag og ute i «felten»(friluftsliv) 

- Nyttevekster – bruk - kurs 

- Partering – matlaging – kurs 

- Sopptur 

- Høsttakkefest 

- Blåtur 
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Forslag til budsjett 

 

Inntekter 2020 2021 

Kursinntekter 5200,-   

Tilskudd «oppturmidler» 9139,-  9000,- 

Salg kjøttdeig 1190,-   

 15529,-  

 

 

Utgifter 2020 2021 

Div. rekvisita   144,80  

Møter/kurs  4069,68 3000,- 

 4214,48 6000,- 

 

 

Stjørdal, 05.02.2021 

 

 

For Kvinneutvalget i SJFF 

 

Greta Olgadatter Randli 

utvalgsleder 

 

Kvinnegruppa har 1 kano, 2 årer, 1 vest, stor kaffekjele, 2 grillrister 
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Ungdomsutvalget, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening 

 
Det er ingen tvil om at dette året har vært vanskelig for mange, og det har helt klart vært 

utfordrende. Koronapandemien har utfordret oss alle, og det har vært mange måneder med 

strenge tiltak for å dempe smittepresset. Vi i ungdomsutvalget har likevel fått til mye på tross 

av disse forholdene. Det skal presiseres nøyaktig hva vi har gjort som tiltak utover i teksten.  

 

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

aktiviteter for året, og alle var optimistiske. Vi hadde den 17. januar åpen kveld på 

klubbhuset. Målet her var å rekruttere nye medlemmer og for at de som kom innom skulle se 

hva vi holdt på med. Det kom folk, og vi fikk med oss et nytt medlem. Vi hadde også årsmøte 

for utvalget 13. februar hvor videre verv ble bestemt. Det ble litt senere en liten tur på Buan 

(Almovatnet) i samarbeid med Kvinneutvalget, hvor vi var med på kurs i å sette garn under 

isen. Dette ble gjennomført ved hjelp av Einar Edgar Bakken. Like etterpå måtte vi avlyse et 

fredagstreff på grunn av kommuneoverlegens anbefalinger tidlig i mars. Dette var første gang 

at ungdomsutvalget har måttet avlyse et fredagstreff. Utvalget innså at dette kom til å vare en 

stund, så i stedet for å avlyse alt ble noen aktiviteter nedprioritert, og vi hadde fredagstreff på 

nett. Det ble holdt litt informasjonsutveksling om situasjonen, og det ble forklart alt som var 

kjent med dette viruset. Vi hadde også flere runder hvor ungdommene fikk spille online 

sammen. Da ble det arrangert kvelder hvor vi spilte «The Hunter Classic» som er det mest 

realistiske jaktspillet på markedet. Heldigvis er det også gratis. Vi spilte også «Pro Pilkki 2» 

som er et gratis isfiskespill fra Finland. I tillegg til all spillingen hadde vi litt fluebinding 

online. I tillegg til noen runder med quiz. Alt dette fortsatte over lengre tid, og vi begynte å 

åpne opp sånn smått i mai. Det var stort fokus på at smitte ikke skulle spres blant 

ungdommene i utvalget. Derfor ble bakdøra åpnet med en spritflaske på siden, stoler plassert 
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med avstand, bord og stoler vasket før og etter og beskjed om å ikke møte opp samtidig. Det 

var også sånn at de som kjente på noen symptomer ikke fikk komme, og ble bedt om å ikke 

møte opp. 

I juni ble det arrangert gjeddefiske i Selbusjøen hvor vi fikk låne opp til flere båter. Dette 

gjorde at ungdommene kunne holde god avstand hele tiden mens fisket pågikk. Timingen var 

perfekt, fordi folk hadde akkurat begynt å få fisk, og gjeddene var på grunt vann, så de ble lett 

tilgjengelig.  

Vi hadde også et par runder med laksefiske i Stjørdalselva. Dette ble holdt på Vold (sørsida) 

og kommunevaldet. Vi fikk valdet til disposisjon under den planlagte økta, og det resulterte i 

at to ungdommer fikk sin første laks. Det kan man kalle et vellykket opplegg. Vi har også hatt 

åpen invitasjon til Stageberg for å fiske der.  

Og selvfølgelig er det ikke bare fiske. Det har vært stor interesse for rådyrjakt, og det har det 

blitt en del av. Flere av ungdommene har skutt rådyr. Det har blitt en del jaktturer med flere 

dyktige rådyrhunder, og til og med trening av en litt yngre rådyrhund. Det har vært opplæring 

for de ungdommene som var for unge til å sitte alene på post med stort fokus på sikkerhet. På 

rådyrjakta inviterte vi Jegerpodden og Magnus Hestegrei med oss en helg for å ha introjakt, 

både for ungdommene og Magnus. Det ble holdt et omfattende kurs kvelden før for å 

oppklare hvordan det skal gå for seg. Dette var også en god økt, selv om det ikke ble noe fall.  

Og som tradisjon tro hadde ungdommene et julebord som alle har gledet seg til. Det nye 

kjøkkenet på klubbhuset ble godt utnyttet, og det var utvalgt hvem som skulle servere. Det ble 

holdt god avstand og renslighet utover hele kvelden. Det ble ikke buffet denne gangen og de 

som serverte hadde munnbind og hansker på. Det ble da servert en femretters middag av vilt 

og fisk som ungdommene hadde høstet på turer gjennom året. Et godt arrangement som ble 

toppet helt med riskrem som Gunhild Nubdal hadde stelt i stand.  

 

Utvalget har hatt mange gode arrangementer og hatt et vellykket år, på tross av den 

vanskelige situasjonen vi har hatt foran oss. Ikke alle aktiviteter har blitt nevnt, men de 

viktigste er med. 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   
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Årsmøteprotokoll fra ungdomsutvalget: 

Saksliste 

Sak 1: Valg av møteleder 

 Møteleder: Hannah Thorunn 

 Referent: Øistein Solberg 

 Innkalling og saksliste: godkjent 

Sak 2: Godkjenning av årsmelding. 

 Årsmelding: godkjent 

Sak 3: Valg  

Sittende styre har vært som følger: 

 Leder (ikke på valg): Hannah Thorunn 

 Nestleder: Thomas Knutsen 

 Sekretær (ikke på valg): Øistein Solberg 

 Kasserer: Elias Gylland 

 1. vara: Erlend Løveng 

 2. vara (ikke på valg): Sverre Sæter Valen 

 Valgkomite: Erlend Løveng og Leif Henrik 

 Protokoll underskrivere, innstilling: Hannah Thorunn 

 

Valg – Valgkomiteens innstilling og årsmøtets vedtak 

 Leder (ikke på valg): Hannah Thorunn 

 Nestleder: Erlend Løveng 

- Vedtak: Erlend Løveng velges til nestleder for 2 år 

 Sekretær (ikke på valg): Øistein Solberg 

 Kasserer: Iselin Græsli Skaret 

- Vedtak: Iselin Græsli Skaret velges til kasserer for 2 år 

 1. vara: (ikke på valg): Sverre Sæter Valen 

 2. vara Thomas Knutsen 

Vedtak: Thomas Knutsen velges til vara for 2 år 

 

 Valgkomite: Leif Henrik 



 SJFF Årsmelding 2020 

26 

 

- Vedtak: Erlend Løveng rykker opp til leder av valgkommite (1 år), Leif Henrik 

Monsø velges til valgkommitemedlem (2år) 

 Protokoll underskrivere, innstilling: Sverre, Craig (1 år) 

- Vedtak: Sverre Sæter Valen og Ungdomskontakt Craig Furunes velges til 

protokollunderskrivere. 

 

 

Sak 4: Økonomi 

 Godkjenning av regnskap 2020 

o Regnskapet for 2020 er godkjent 

 Godkjenning av budsjett 2021 

o Budsjett for 2021 er godkjent 

 

Sak 5: Aktivitetsplan for 2021 

 Aktivitetsplan for 2021 er godkjent med årsmøtets tilføringer 

Sak 6: Innkomne saker 

 Det ble ikke meldt inn saker til årsmøtet før, eller under årsmøtet 

 

Protokollunderskrift: 

Stjørdal, 12.02.2021 

 

 

Sverre Sæter Valen                                                      Craig Furunes 
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Aktivitetsplan 2021 
 

Januar: fredagsmøter.  

Februar: Isfiske, årsmøte.  

Mars: isfiske, havfiske Skarnsundet  

April: skjøttorsdag.  

Mai: gjeddefiske, vårmøte, sjøørretfiske og hagleskyting/leirduer.  

Juni: Selbusjøen, laksefiske, oppskyting, fisking og grill på moloen.  

Juli: revejakt, fisking og grill på moloen, fiske litt generelt. 

August: duejakt, treningskveld rifle.  

September: rype og skogsfugljakt, duejakt, gåsejakt.  

Oktober: rådyrjakt, elgjakt.  

November: høstmøte, rådyrjakt.  

Desember: nisseluejakt, julebord.  

Hele året: spillkveld, sjefstur og artsfiskekunkurranse. Det vil være møter hver fredag året 

rundt.  

Budsjett – Ungdomsutvalget Stjørdal Jeger- og Fiskerforening 2020 

       

Budsjett 

2021       

    inntekt utgift  

  

Barne og 

ungdomsmidler  47065   

  julebord   6000 

  bevertning fredagstreff   5000 

  arrangement    32000 

  utstyr    15000 

  høstmøte  4000   

  rådyrjakt    3000 

    51065 61000 

 


