
Behov for å leie lokalet til konfirmasjon, bryllup, runddager, temamøter el? 

 

Vi Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har flotte lokaler til leie i Severin Broens gate 29, 7500 Stjørdal  

Lokalene i første etasje har god plass for oppdekking til 60 personer ved selskaper og møter, 

og inntil 100 personer ved foredrag. Det er komplett dekketøy for inntil 100 personer. 

Kjøkkenet er topp moderne, i stål og etter storkjøkkenstandard. Stort kjølerom disponeres av 

leietakere, samt en liten fryser er disponibel.  

 

I hallen, lett tilgjengelig fra hovedsalen, er det to toaletter; ett for herrer og ett for HC/damer. 

Hallen er romslig, og kan benyttes ved leie av hovedsalen. 

Enheter er så langt brukt til konfirmasjoner, bryllup, runddager, temakvelder og større møter. 

Den kan også leies ut til bedrifter på dagtid, gjerne i kombinasjon med de to møterommene 

som beskrives nedenfor. 

 

Det er utgang fra selskapslokalene til en terrasse mot elva. Her er det satt ut benker og bord, 

som kan gi sitteplass til ca. 40 personer. I sommerhalvåret er dette en fin grillplass. 

 

Hele huset har et godt utbygd datanettverk som kan benyttes av alle brukerne. 

 

For leie eller informasjon: Ring telefonnummer 902 98 455 eller epost: utleie@sjff.no 

 

For mer info og bilder trykk her.  

 

_______________________________________________________________________ 

Vi har også eget lokale for skytesimulator som det er mulig å leie 

Skytesimulatoren SimWay 

SimWay Hunt jakt- og skytesimulator er en avansert 3D- simulator for hagle og rifleskyting som registrerer 

hele skyteforløpet! 

 

Med SimWay HUNT skytesimulator er det faktisk mulig å studere både skyteteknikk og treffpunkt etter 

hvert skudd. 

 

Her kan du se en snutt fra SimWay Hunter. 

https://www.youtube.com/watch?v=YYZMqiUrtdU 

Rommet leies ut til enkeltpersoner eller mindre grupper. Leie kan kombineres med Luftvåpenavdelingen. 

Inntil 10 personer kan da trene samtidig. SJFF har egne instruktører som kan benyttes mot en hyggelig 

avgift. Luftvåpenrommet beskrives nedenfor. 

 

__________________________________________________________________ 

Vi har også et eget luftvåpenrom: 

mailto:utleie@sjff.no
https://sjff.bookhus.no/
https://www.youtube.com/watch?v=YYZMqiUrtdU


 

Luftvåpenrommet med Kongsberg OpticScore skiver 

Skive for korthold; 10-15m Rifle og pistol. Luftvåpen. 

Optisk deteksjon – Suveren presisjon Ingen parallaksefeil. 

LED belysning av sikteblinken. 

Minimalt vedlikehold. Intet gummi-, papirbånd 

Integrert kulefanger for luftvåpen. 

Klargjort for konkurranser, med resultatservice. 

 

Integrert frittstående skiveheis for å kunne skyte stående, knestående og liggende. Ypperlig rom for trening 

til jakta gjennom vinterhalvåret. 

 

5 skiver, slik at to lag kan skifte på å skyte. Leie kan også kombineres med SimWay skytesimulator. 

 

Trivelig rom utenfor luftvåpenrommet og skytesimulatoren som kan benyttes under pauser i skytinga. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vi har også 2 møterom som kan leies enten på fast basis eller enkeltdager/timer. 

 

Møterom Laksen 

Møterom med direkte inngang fra hallen. Projektor i taket og lerret på veggen. Klart for å plugge inn PC. 

 

Inntil 12 deltakere er passe på Laksen. 

 

Gode stoler, godt lys og ventilasjon. 

Møterom Elgen 

Møterom med direkte inngang fra hallen. Projektor i taket og lerret på veggen. Klart for å plugge inn PC. 

 

Inntil 20 deltakere er passe i dette store møterommet. 

 

Gode stoler, godt lys og ventilasjon 


