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Sak 4. Årsmeldinger 

4.1 Styrets årsberetning 2021 
  

Styrets sammensetning 2021 har vært:  

Leder               Steinar Høgaas  

Nesteleder                                     Asle Hansen  

Sekretær                                    Lisbeth Myrlund  

Kasserer              Siv Hege Pedersen  

Kvinnekontakt            Marika Trones  

Varamedlem             Reidar Fjorden  

Varamedlem                      Charlotte Å. Laukholm  

                

  

Utvalgsledere:  

Fuglehund                         Frank Westvik  

Leirdue                                    Hans Olav Bjelvin  

Ungdomsutvalg            Frank Bruvoll  

Eiendomsutvalg            Elnar Olsen  

Fiskeutvalg                Daniel Korsvik  

Drivende jakthundutvalg          Hugo Henriksen 

 

 

Utvalgene i Rana JFF har arbeidet meget godt med stor aktivitet innenfor de rammer som 

pandemien har muliggjort. Kreativiteten har for alle vært en utfordring når pandemien har 

satt grenser, men alle har bidratt til å finne gode løsninger. Drivende jakthundutvalg har 

dessverre hatt liten aktivitet, og blir en utfordring å revitalisere. Barn og ungdomsaktivitetene 

har i all hovedsak foregått i regi av leirdueutvalget, der Juniorsatsingen har vært meget 

vellykket. 

  

Rana JFF har 759 medlemmer. Av disse er det 116 medlemmer i kategorien barn / 

ung. Videre har forening 178 kvinner som medlemmer.  Det er i gledelig at den nye 

ordningen med familiemedlemskap og partnermedlemskap øker i antall og at 

antallet ungdomsmedlemmer er økende. Jegerprøvedeltakerne har også siste år 

bestått av ca. 50% kvinner.  

  

Rana JFF har lagt bak seg enda et meget godt arbeidsår med stor aktivitet i hele 

foreningen og med iherdig innsats fra de tillitsvalgte. Året 2021 ble også sterkt 



  
   

4 
 

preget av den pandemien som hele verden ble rammet av.  Både samfunn, 

yrkesliv og fritid har vært nødt til å tilpasse seg de skiftende retningslinjene som 

myndighetene har vedtatt for å slå ned den pesten som fremdeles setter både 

personer og nasjoner på harde prøver. Innenfor de til enhver tids gjeldende 

smittevernreglement har både styret og utvalgene vært kreative for å finne nye 

løsninger både med sosiale begrensninger, aktiviteter og møteavviklinger. 

Styremøtene har for en stor del vært avviklet som Teams-møter, og siden 

smittevernreglene inntil nylig har forhindret å avholde større møter, er årsmøtet 

i år det første store møtet i beretningsperioden som styret i samråd med 

helsemyndighetene, har funnet det forsvarlig å gjennomføre slik tradisjonen har 

vært med fysisk oppmøte.  

 

Foreningen arrangerte allikevel forbundets utebursdag, lørdag 23 oktober med 

nesten 300 gjester. Foreningen var også representert på NJFF 150 års jubileum 

og årsmøte ved nestleder Asle Hansen 

I beretningsåret har det vært avholdt 8 styremøter der det er behandlet i underkant av 100 

saker.  

Med de store skytebane investeringene foreningen holder på å fullføre på Mangholmheia, ble 

det satt i gang et prosjekt med beregning av støybelastning i området. Foreningen fikk utført 

dette av firma Rieber Prosjekt A/S, og resultatet forelå 30 november 2021. Resultatet av 

arbeidet med å utarbeide en støykartlegging av området, var at alle våre virksomheter på 

Mangholmheia ligger klart under kravene for støybegrensning. Det utarbeidede 

støysonekartet er oversendt Rana kommune som i henhold til de nye vedtektene, er pålagt å 

legge dette inn i arealplanen for området. 

-Økonomi 

Foreningen har en god økonomi og god likviditet. Regnskapet føres av valgt 

kasserer, Siv Hege Pedersen, og etter vedtak i styret i Rana JFF er regnskapet 

flyttet til Rana Regnskapslag SA med en utvidet avtale. Det fremlagte regnskapet 

for 2021 for Rana JFF er utarbeidet av dette autoriserte regnskapsbyrået.   

 

Årets totalresultat preges også i år av relativt store investeringer, både på anlegg 

og på driftsmidler.  Planlagte aktiviteter har i betydelig grad vært hemmet av 

smittevernrestriksjoner, og årets gode resultat som viser et overskudd på kr 

900.322,63 

 må derfor sees i lys av at budsjetterte planer ikke har latt seg realisere i henhold 

til foreningens budsjett. Situasjonen nå må sees i sammenheng med det 

planlagte storløftet for anlegget på Mangholmheia, og da vil en endret 

smittesituasjon med åpning av mulighetene for å gjennomføre de planer som 

allerede er vedtatt, legge press på totaløkonomien i foreningen. Styret foreslår 

derfor at årets overskudd overføres til et egenkapitalfond i balansen. Summen av 

planlagte oppgaver i 2021, i tillegg til planlagte oppgaver fra i fjor som ikke kunne 
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utføres, betinger god styring av hvert enkelt utvalgsbudsjett for 2022. Det vises 

for øvrig til Eiendomsutvalgets årsmelding som tydeliggjør de kostnadskrevende 

arbeider som er utført i beretningsåret.  

 

Vår hovedsponsor har også beretningsåret vært Sparebank 1 Nord Norge som 

har gitt viktige bidrag til økonomien og til samarbeid i prosjekter til foreningen. 

En del av de tunge investeringene i beretningsåret ville ikke ha vært mulig uten 

sterk økonomisk bistand fra Sparebank 1.  Etter sammenslåingen av bankene på 

Helgeland, har vi fått hyggelige forsikringer fra den nye banken om at vårt 

positive samarbeid. vil fortsette omtrent som vi har det nå. 

  

Laliadagen 2021 lot seg dessverre ikke gjennomføre på grunn av coronasmitten 

til stor skuffelse for både barn og foreldre. Dette er et arrangement som Rana JFF 

prioriterer sterkt, og som vi håper å kunne gjennomføre dette året.  

 

På fylkesårsmøte i mars, deltok 5 medlemmer fra Rana JFF. Møtet gjennomføres 

på Teams.  

Jeger og fiskeforeninga har også i år samarbeidet godt med Statskog og har 

gjennomført de rypetakseringer som ligger til grunn for kvotefastsetting for 

småviltjakta. En gledelig voksende interesse for småpredatorfangst i foreningen, 

er sterkt muliggjort gjennom direkte tilskudd fra Statskog til innkjøp av feller. 

Høsten 2021 var det igjen stor misnøye med Statskogs opplegg for småviltjakta 

fordi mange jegere ble et offer for den jaktfeltsoppdeling med kortaktivering som 

resulterte i at mange ble utestengt fra jakta både i Rana og i nabokommunene på 

Helgeland. Dette er en sak som NJFF Nordland har tatt opp med Statskog med 

sikte på bedre løsninger, noe som er en forutsetning for et videre samarbeid. Det 

er derfor positivt at Statskog høsten 2021 innførte en prøveordning med fritt 

antall jegere ovenfor skoggrensen ovenfor de jaktfeltene som var 

antallsbegrenset. Denne ordningen har Statskog signalisert at de vil videreføre og 

utvide.    

  

Rana JFF er svært glad for at foreningen igjen har fått gjenopptatt en avtale med 

Rana kommune om forvaltning av kommunens fiskesterkning i Ranelva. Vårt 

arbeide for å bidra til allmennhetens adgang til fiske i vårt Nasjonale 

Laksevassdrag har nå fått et svært godt utgangspunkt. I tillegg har Rana JFF nå 

også fått avtale med BANE NOR om forvaltning av også deres fiskestrekninger i 

Ranelva nedstrøms Reinforsen. 

Rana JFF mottok i 2020 en bevilgning på 105.000 fra Miljødirektoratet slik at den 

pålagte utviklingen av fisketrappa i Revelforsen kunne påbegynnes. Tegne- og 

planarbeidet ble utført av Norges beste ekspertise i NORCE.  Dette er grunnlaget 

for at også storlaksen i fremtiden kan gå opp og gyte i den næringsrike elva. Det 
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anleggsmessige arbeidet ble utført av entreprenørfirma OSPAS på en meget 

faglig tilfredsstillende måte. Dette arbeidet har vært mulig å gjennomføre på 

bakgrunn av et tilskudd på kr. 690.000, - fra Miljødirektoratet. 

Rana JFF har også dette året hatt et utmerket samarbeid med Nedre Ranelva 

grunneierlag som vi har en samarbeidsavtale med. I tillegg har v i også fått et 

godt samarbeid med det nye overordnede forvaltningsorganet, Ranavassdragets 

Fiskeforvaltning SA, som er etablert i henhold til Lakseloven som ansvarlig 

hovedstyre for vassdraget. 

 Rana JFF har hatt ansvaret for oppsynet i elva både for å forhindre ulovlig fiske 

og for å forhindre ny spredning av gyro av fiskere med ikke-desinfiserte 

redskaper. Oppsynets arbeid resulterte i at nokså mange ble tatt og anmeldt for 

fiske i ei totalfredet elv. Dette viser med all tydelighet at når elva nå ble 

friskmeldt høsten 2020, vil et effektivt oppsyn være helt nødvendig i fremtiden.   

  

Rana JFF har hatt en god og løpende kontakt både med Statsforvalteren i 

Nordland, med Miljødirektorat og OED i store saker som nå er under revisjon og 

som vil ha svært mye å si for framtidige muligheter for jakt fiske og friluftsliv, og 

når det gjelder utviklingsarbeidet i Ranelva.  

   

Rana JFF har en samarbeidsavtale med fritidsavdelingen i Rana Kommune.  Dette 

har vært et samarbeid med mange hyggelige møtekvelder med barn og unge, og 

det har gitt oss muligheten til å leie et lokale i Ranenget. Pandemien satte 

dessverre en stopp for dette, og vi må derfor se på nye samarbeidsmuligheter i 

2022 

 

Ellers viser styret til det utmerkede arbeidet som har vært utført i utvalgene, og 

som har vært kjernen i Rana JFFs arbeid for allmenheten i Rana. Utvalgenes 

årsmeldinger inngår som del av den totale årsmeldingen for driften i 2021 i 

foreningen.  

  

Rana Jeger og fiskerforening er registrert i Brønnøysundregistrene med org nr: 

992 625 503  

Foreningens er registrert hos Norges Jeger og Fiskerforbund som nr. 1814                           

Rana JFF deltar i Norsk Tipping s Grasrotandel 

Hjemmeside: . www.njff.no   lokalforening.www.ranajff.no 
                       

Postadresse: Boks 1273,  8602 Mo I Rana  

 

 

 

http://www.njff.no/
http://www.ranajff.no/
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4.2 Leirdueutvalgets årsberetning 2021 
 

 

Leirdueutvalgets styre har i perioden 2021 bestått av: 

Hans Olav Bjelvin – leder 

Øyvind Eriksen – nestleder stevneansvarlig 

Asle Hansen – kasserer 

Asle Sæternes – styremedlem - skytelederansvarlig 

Hans Marius Støre Mastermo – styremedlem - banemester 

Henrik Einmo – styremedlem - dataansvarlig 

Torfinn Swan Forsbakk – styremedlem  

 

Også 2021 sesongen har vært preget av Koronapandemien. Selv om vi har prøvd å drive så normalt 

som mulig, har pandemien lagt en viss demper på aktiviteten. 2021 har vært preget av relativt store 

investeringer. Investeringer som har kommet i tillegg til Arenaløftet. Når det gjelder nettopp 

Arenaløftet, viser jeg til Eiendomsutvalgets årsmelding.  

 

På vårparten ble det investert kr. 410 000,- til innkjøp av nye kastemaskiner, maskiner som har 

erstattet den gamle maskinparken og som absolutt har svart til forventningene. Etter en 

innkjøringsperiode hvor vi lærte oss maskinene, er nå dueknus nærmest ikke eksisterende. 

Leirdueutvalget fikk også etter søknad til lotteritilsynet, bevilget kr. 240 000,- til koronatilpassning av 

sportingbanen. Her er det innkjøpt og installert nytt styringssystem og duekortsystem som muliggjør 

at skytterne kan holde avstand til hverandre gjennom hele skyteserien. Videre er det kjøpt inn en del 

nye maskiner. 

 

I midten av desember fikk vi avslag på vår søknad til Gjensidigestiftelsen, om midler til etablering av en 

handikapptilpasset sportingbane, etablert i tilknytning til skeetbanen. Vi gir oss imidlertid ikke og 

fremmer ny søknad våren 2022. 
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Ungdomssatsingen har vært en suksess og våre ungdommer dominerer toppen av resultatlistene i sine 

klasser, i de stevner de deltar i. I denne sammenhengen vil jeg trekke fram vår junior Marius 

Malmbekk Mastermo som ble norgesmester leirduesti i klassen D1. Han ble også nordnorsk mester i 

jegertrap og leirduesti i klassen D1, før han kronet verket med å bli klubbmester i compac sporting 

uansett klasse. 

Det må bemerkes at denne satsningen har vært mulig, takket være midler bevilget til dette av Rana 

jeger og fiskerforening og sponsede midler fra Botn Elektro, Momek Group og Helgeland 

Marinasystemer. 

 

Klubbmester i jegertrap 2021 ble Henrik Einmo. 

 

Leirdueutvalget har i 2021 arrangert 41 stevner, fordelt på treningsstevner, vanlige stevner, 

korrespondanse- og cupstevner innen grenene trap, sporting og fitasc sporting. Dette gjør oss til en av 

norges mest aktive foreninger på skytesiden. Korrespondansestevnene våre har vært en stor suksess 

med over 100 deltakere fra foreninger over hele landet. 

 

 

Vi har hatt en del brekkasje på utlånsvåpnene våre, som skyldes elde og hard bruk. På grunn av dette, 

har vi investert i 7 nye våpen, slik at arsenalet nå teller 17 hagler i operativ stand. De våpnene som 

ikke er brukbare eller som det ikke lønner seg å reparere, vil bli innlevert politiet for destruksjon.  

 

7 firmaer har leid anlegget til skytekvelder for sine ansatte høsten 2021.  

På grunn av en relativt stor prisstigning på 

ammunisjon, så vi oss nødt til å øke prisen på skyteseriene noe. Det må nevnes at ammunisjonsprisene 

har økt med nærmere 100 prosent siden pandemien startet. På tross av dette er det gledelig å 
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registrere, at pågangen i sommerhalvåret er så stor, at det er ventelister for å låne våpen. Vi 

registrerer at mange av de som besøker oss, gjør det fordi det er morsomt å skyte leirduer. De har 

også liten eller ingen relasjon til jakt generelt, eller Norges jeger og fiskerforbund spesielt. Et visst 

medlemsvervingspotensiale ligger her. Vi må bare finne måten å møte disse på. En gruppe som 

representerer en utfordring for oss, er kvinner som har lyst til å skyte og/eller trene leirdueskyting, 

men som kvier seg for å komme inn på det som feilaktig oppfattes som en noe mannsdominert arena. 

For å komme disse utfordringer i møte, har vi utdannet 2 kvinnelige skyteinstruktører. Vi har også, så 

vidt stor kapasitet mht baner, at vi kan etablere en turnus hvor en bane forbeholdes brukt av kvinner. 

Vi planlegger også bygging av en ekstra sportingbane på den allerede eksisterende skeetbanen. På 

denne banen ønsker vi også å etablere duekortløsning slik som på den eksisterende sportingbanen. 

Trapskytingen slik vi kjenner det fra tidligere, da skytterne sto og ventet til de var 5 skyttere og så gikk 

på standplass, er forbi. I dag kommer skyttere, kjøper seg en serie og går på standplass, enten det er 1, 

2 eller 3 som skal skyte. Resultatet er at den/disse okkuperer en standplass hvor det kunne vært plass 

til flere skyttere. Resultatet er at skyttere som kommer for sent til den/disse skytteres oppstart, må stå 

og vente. Resultatet er at utnyttelsesgraden og kapasiteten reduseres. For å bøte på dette vil vi søke å 

etablere duekortløsninger også på trapbanene. En duekortløsning betyr at nye skyttere hele tiden kan 

gå inn i eksisterende skyting så fort standplass 1 blir ledig. Dette vil øke kapasiteten på anlegget og 

også inntektene. 

 

I 2021 har vi kastet 213 750 duer. Det er 27 650 flere duer enn i 2020. Svinn, duekort, gavekort og 

jegerprøven er ikke inkludert i disse tallene. En i overkant av 10% økning må vi kunne si oss fornøyd 

med og vil jobbe for at denne trenden fortsetter i 2022.  

 

Etter varetellingen viser det seg at vi går ut av 2021 med en beholdning på totalt  

126 230 duer, hvorav 22 050 er rabbit duer. Lagerfordelingen på banene er som følger: 

Sportingbanen 5230 duer. Trapbanene 1, 3 og 4 til sammen 74 100 duer. I lagerhallen befinner det seg 

24 850 Promatic duer og 22 050 rabbit duer. 

 

Når det gjelder ammunisjon er beholdningen 51 000 skudd.  
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Premiebeholdningen vår er på 20 klubbmesterpremier 10 trap og 10 sporting (graverte premier til og 

med 2031) 

Ingen førstepremier rødvinsglass, 14 andrepremier longdrinkglass og 25 tredjepremier dramglass. Vi 

har allerede sent bestilling til Magnor Glassverk for å komplettere premiebeholdningen for 2022, med 

50 rødvinsglass, 20 longdrinkglass og 20 dramglass.  

 

Til slutt vil jeg berømme staben av skyteledere som har stått på og jobbet for at brukerne av 

skytesenteret skal føle seg velkommen og ønske å komme tilbake. Denne jobben har de lyktes med, 

noe tilstrømningen av skyttere er et godt bevis på. Det ser nå ut til at 2022 blir det året hvor vi igjen 

kan fyre i gang vaffelpressa og pølsegryta til glede for alle besøkende. 

 

Mo i Rana den 6. januar 2022 

 

Hans Olav Bjelvin 

Utvalgsleder leirdue 
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4.3 Fiskeutvalgets årsberetning 2021  
 

I fjor, som året før har vi dessverre vært svært begrenset mtp. arrangementer og rekreasjonsarbeid I 

utvalget. 

 

Utvalgets medlemmer har derimot vært aktiv I arbeidet I og rundt Ranelva og det som omhandler 

laksefiske. 

 

Fiskeutvalget har: 

- Gjennomført kultivering på div vald. 

- Gjennomført oppsyn for 2021 sesongen 

- Utvalgte medlemmer har jobbet tett opp mot gjenåpningen/nyåpningen av laksetrappen I 

Revelfossen 

 

Årets fiskesesong starts med isfiskekonkuransen, som holdes på Palmesøndag. 

Tradisjonelt har dette vært holdt på Uman men I år er Statskog medarrangør å vi diskuterer 

mulighetene for å legge det til Raudvatnet. Treffer været bør alt ligge til rette for stort oppmøte av 

bade nye og gamle fiskere. 

 

Ved sesongstart I Ranelva, vil oppgavene være mange av de samme som I fjor, men vi har enda ikke 

fått informasjon om hvem som skal påta seg ansvaret for oppsynet (Vil avgjøres I nærmeste framtid) 

 

 Ellers håper vi på et åpent år hvor mulighet for både Laliadagen og øvrige aktivitetsdager vil være 

mulig å gjennomføre. 

 

 

I tillegg til “1 nøkkel 100 båter”- båten som ligger ved Raudvatnet har fiskeutvalget sendt inn søknad 

om å få enda en båt. Planen er å potensielt kan legge denne ved Tverrvatnet. I 2021 var båten ved 

Raudvatnet den som ble mest brukt I hele fylket, å vi håper derfor at en eventuell ny båt kan øke 

interessen og trafikken på disse flotte fiskevantnene. 

 

Da fiskeutvalget fikk bade utstyr for rydding og oppsyn tildelt I fjor, vil det budsjettmessig kun være 

behov for mat og drikke ved våre arrangementer. 

Medlemmer i fiskeutvalget 2022: 
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Fiskeutvalget 2022: 

 

Daniel Hagen Korsvik 

-Clas Are Korsvik 

-Ole Ivar Molvik 

-Ronny Holthe 

-Svein Helge Fagermo 

-Torleif Frøysa 

-Tom Gurendal 

-Andreas Kjærstad 

-Jonas Mulstad 

- Tom Johnny Johansen 

-Sindre Setså 

-John Arne Hovd 

 

 

-Daniel Hagen Korsvik 

Fiskeutvalget 
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4.4 Årsberetning 2021 for Fuglehundutvalget 

  

Dette året har i år som i fjor bydd på utfordringer mtp. aktiviteter og 

gjennomførelser med covid-19. 

Men vi har av beste evne gjennomført arrangementer etter lokale og nasjonale 

retningslinjer, og er godt fornøyd med året. 

  

  

Styrets sammensetning 2021 

  

Leder:                       Frank Westvik 

Nestleder:                Steffen W. Trones 

Jaktprøveansvarlig:  Hege Olsen & Marika W. Trones 

Utstillingsansvarlig:   Randi C. Mathisen 

  

Øvrige styremedlemmer: 

Katrine Westvik, Tor Åge Haugum, Frans Oskar Myrvang, Edvard Lillegård, 

Andreas Bjørn, Thea Ressem & Sondre Laukholm. 

Vi har også leid inn Kenneth Ressem ``Kvitsteindalen AS`` for å bistå med 

ringtrening og apportkurs, da vi ville gi våre medlemmer et bredere tilbud enn 

det vi tidligere har hatt kapasitet for. 

  

Året startet med strenge restriksjoner mtp. covid-19, så klubbkveldene og 

dressurring ble dessverre ikke gjennomført. 
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Vinterprøven 16-18 April var det duket for Jaktprøve i Kallvatnet, dessverre 

satte kommuneoverlege en stopper for deltakelse for dem utenfor kommunen. 

I ett fantastisk vær og prima forhold ble det mange premierte, hele 43 

premieringer på 72 starter. 

 

 

 

  

Mai-Juni ble det avholdt 4 ettermiddager med dressurring ved parkeringen ved 

HelgelandsKraft, godt oppmøte blant gamle og nye medlemmer. 
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Juni ble det arrangert 4 kvelder med apportprøvetrening i forkant av 

apportprøven. Vi brukte en flott dam på Mofjellet, med supert terreng for alle 

grener innenfor apport. Siste kvelden ble det en kveld ved Lappsætra. 



  
   

16 
 

 

  

Frank inviterte i lag med leirdueutvalget skytekvelder ved Mangholmheia, for å 

forberede skyteferdighetene for jegerne i klubben. 

  

Sauaversjonen ble arrangert 16/30-06 & 14/18-08 som Frans Oskar og Siw 

Ravn sto for i sin helhet, dette ble gjennomført prima som alle tidligere år. 

 

Utstillingen ble gjennomført 20.06 og ble ett vellykket arrangement, fornøyde 

deltakere og dommere. I år ble det servert en nydelig lunsj med vilt og godt 
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tilbehør av Andreas, Frank og Sondre som ble satt pris på. I tillegg sto Edvard og 

Andreas for apportbevisprøve, som er høy verdsatt av våre medlemmer. 

 

  

 

Polarcirkelprøven ble avhold 03-04.07 ved Lappsætra, med de trofaste 

prøvelederne Torbjørg Myhre, Øystein Storvoll og våre knakende gode 

samarbeidspartnere fra Vefsn JFF Walter og Torbjørg gjennomførte med stor 

bravur. Vi hadde ett strålende vær med mye god stemning og flotte deltakere 

og høy premiering. 

  

 

Jaktprøvetrening i Heimbergelva den 03.08 ble en flott dag, med da det var 

høye temperaturer og vanskelige forhold for hundene kunne vi ikke arrangere 

dette flere ettermiddager. 

 

 Høstprøven 27-29.08 i Virrvassdalen er og blir ett av våres flotteste 

arrangement, hvert år. Alle hyttene ved Elvmøthei va utleid, mat ble bestilt ved 

Krokstrand Kro og servert i storteltet med fyr i fakler og bålpanner. I ett nydelig 
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vær og fugler i terrenget ble det topp stemning og bra premiering.
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150 års jubileum 23.10 i samarbeid med resten av utvalgene. En kald 

fornøyelse med hinderløype for de minste og god mat.

  

 

Reinaversjon 13-14.11 Ved Tverrvatnet, der Frans Oskar & Per-Kyrre Hall tok 

ansvar og gjorde en flott jobb som ble satt pris på av medlemmene. 
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Mårfangst Kurs 02.11 i Gulbygget ved MIP. Foredragsholder var Jim Kristensen, 

der han tok for seg tips og triks i forbindelse med feller og terreng. En trivelig 

kveld meg greit oppmøte. 

 

 

Førjulskveld 04.12 ved Mangholmheia Skytesenter. Det ble lagt opp til en 

trivelig familiedag med nisse, reinsdyr, hest og slede. Kafèen var åpen for varm 

mat og drikke. Men det ble dessverre ikke det store oppmøte som vi hadde 

håpet på. 

  

Vi hadde også en runde med dressurring og apportbevis. 
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Årets Hunder RJFF 2021: 

 

Hunder som har hevdet seg i høystatusløp: 

Bjerkaasens Best Toxic, E/F: Hege Olsen/Andreas Bjørn fikk 2.pr NM skog 

kvalifisering og 1.pr NM skog semifinale. 
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Vi gratulerer så mye til Rana JFF’s dommerkandidat Øyvind Karlsen som 

autorisert fuglehunddommer!

 

 

Rypetaksering: 

Har blitt gjennomført som planlagt og vi har fått 3 nye taksører. 

 

 

 

-Fuglehundutvalget 2022 

Utvalget foreslår gjenvalg av alle medlemmene  
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 4.5 Årsrapport for opplæring av jegerprøvekandidater 2021.  
 
 
Året 2021 har også vært preget av pandemien, med periodisk nedstengning spesielt første 
halvåret. I løpet av høsten ble det en lang periode hvor vi har fått anledning til å bedrive 
opplæring. Det nye med året, er at vi har fått anledning til å benytte Rana kommunes 
lokaler, ved Moheia ungdomsskole, og, auditorium. Dette er en stor fordel, samtidig har 
Rana kommune gjenopptatt eksamen for jegerprøvekandidatene. Den tidligere 
kontaktpersonen, Johne Gunnar Halsø har pensjonert seg, og er blitt erstattet av en nytilsatt, 
Asle Lifjell. Samarbeidet går som vanlig meget godt.  
Undertegnede og Jens Andreassen har samarbeidet om gjennomføringen av en rekke kurs, 
samtidig har det gått litt opp og ned for Jens i forbindelse med en litt uklar arbeidssituasjon. 
Av ulike menneskelige årsaker er Jens pr dato ikke tilgjengelig som jegerprøveinstruktør, og 
dette er en beslutning som Jens har tatt, og som kan antas å være varig. Det betyr at 
undertegnede nå er alene jegerprøveinstruktør i Rana Jeger og fiskeforening.  
Jeg vil gjerne benytte anledning til å takk for den gode bistanden som Leirdueutvalget gir. 
Som vanlig serviceinnstilt og hjelpsom uansett, og når som helst på døgnet.  
 
I løpet av 2021 ble det gjennomført 6 kurs, og 79 deltakere.  
 
Planen for 2022 er å øke innsatsen noe, men det er også avhengighet av etterspørsel.  
Det som jeg er svært opptatt av å få til er påmeldingssystemet. Vi har lagt opp til kurs med 
tak på 20 deltakere, men hvis vi legger ut flere kurs samtidig, så vil mange skifte kurs, melder 
seg av og på, og det medfører av taket gjør at kurset er «fulltegnet», men i praksis møter 
opp fra ca. 8 til 15. For å avbøte denne praksisen, er vi helt avhengig av at betalingssystemet 
virker. At den som vil melde seg på, samtidig er nødt til å betale for å kunne få kvittering for 
påmelding. Slik det er nå, må vi legge ut kurset som «uten betaling» for at de som melder 
seg på skal få kvittering for påmeldingen.  
 
 
Med vennlig hilsen  

 
 
Tore Bakkejord  
Studieansvarlig RJFF 
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4.6 Årsmelding fra Eiendomsutvalget 
 

For år 2021 

 

Eiendomsutvalgets medlemmer i 2021 har vært: 

Leder: Elnar Olsen.                                                                                                                                  

Medlem: Asle Hansen                                                                                                                          

Per Kyrre Hall   Ansvarlig Virvasshytta.                                                                                                    

Hans Olav Bjelvin   Ansvarlig Mangholmheia skytesenter  

På grunn av Coronasituasjonen har det i hovedsak vært avholdt telefonmøter, og mer 

uformelle møter, om pågående aktiviteter. 

Mangholmheia Klubbhus og Skytesenter: 

Bygging av nye lagerlokaler har vært fokus i foreningsåret, og status og er følgende: 

Oppfylling av området med planering og komprimering og nødvendig grøfting er utført. 

Ringmur og innvendig støpt dekke er utført.                                                                              

Elementer til bygget er ferdigprodusert og lagres, ferdig til bruk våre 2022.                            

Trekkrør for el er forberedt inn til bygget.                                                                            

Utvalget forsøker å finne en rimeligere løsning på fast dekke, enn vanlig asfalt. Det er nå 

lagt et lag med knust, reprodusert asfalt på en del av området 

Gjenstående arbeider på lagerbygg:                                                                                                

Reising av bygget inkl. tak arbeider.                                                                                                   

Bestilling og montering av porter 5 stk + ny port i gammelt lager.                                                          

El installasjoner.                                                                                                                                             

Utvendig beisning og innvendige avdelinger mm.                                                                                        

Eventuell den vanntilførselen Frank Westvik har foreslått. 

Til nå er det investert kr. 216.622, -i prosjekt lagerbygg, dugnad ikke medregnet. 

I forbindelse med kjøp og installering av nye kastemaskiner, ble det gjort et 

sikkerhetstiltak i forhold til betjening av de nye maskinene, der kasterne kan slås på og av 

på utsiden av kastehuset. 

Her gjenstår det fortsatt å rette på de avvikene som ble konstatert. 

Øvrige arbeider på Skeetbanen og Sporting banen ble utsatt til 2022. 

Virvasshytta:                                                                                                                                                   

Det er utført normalt vedlikehold løpende gjennom året. Kommende år planlegges en del 

innvendig vedlikehold med maling. Det utredes også muligheten til å skaffe en vedkløyver, 

eventuelt med bensinmotor. 
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Lalia:                                                                                                                                                           

På bakgrunn av Coronasituasjonen ble det ikke arrangert Laliadag.                                                                  

Driften for området har derfor i hovedsak dreid seg om utleie av båt i Lillerrødvann, 

dessuten vanlig bruk av fiskebrygge og grillhus. Gangbrua ut til brygga er hentet ned for 

reparasjon, og kommer på plass så snart som mulig 2022.  Stig Morten Hanssen og Helene 

Krüger har sagt seg villig til å beise foreningens naust. Det gjenstår fortsatt en del 

vedlikeholdsarbeider på gapahuken i Kløfttjønna. 

Forslag til budsjett 2022.02.25 

Inntekter: Virvasshytta leieinntekter   kr. 16.000, - 

       Lalia: Bompenger veiavgift, festeavgift  kr. 10.000, - 

                   Sum inntekter:        kr. 26.000, - 

 

Utgifter: Virvasshytta. Innvendig vedlikeholdsutgift. Kr.  3000,- 

Lalia: Renovering Gapahuk. Beisning naust,                                                                                          

reparasjon av bru til flytebrygga.                         Kr. 10000,-                                   

Sum utgifter                                                                                                     kr. 13.000, - 

Resultat:           kr 13.000 

25.02.2022 

Elnar Olsen. 
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4.8 Årsmelding kvinneutvalget 2021 

 

 

 

 

● Med covid-19 og strenge restriksjoner ble det dessverre ikke det store 

aktivitetsåret.  

 

 Men vi fikk 4 skytekvelder v/ Mangholmheia med god hjelp fra leirdueutvalget. 

 

Har også vært representert på det meste av aktiviteter for fuglehundgruppa. 
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● Aktiviteter som er planlagt for 2022: 

○ Flere skytekvelder på Mangholmheia med fokus på nye unge jenter. 

○ Bedre markedsføring så flere jenter lettere kunne få et nettverk innen jakt og fiske. 

○ Parteringskurs, så terskelen blir  lavere for å dra på jakt. 

○ Matlagingskurs med Svein J. Hansen som var en suksess året 2019. 

○ Introjakt på rype, hare og rådyr i samarbeid med de andre lokale kvinneutvalgene i 

Nordland. 

○ Dressurring for kvinner med jakthunder, med fokus på kontakt og tillit. 

 

 

 

● Jeg har mottatt 8500,- fra Norges Jeger- Og Fiskeforening i 2021 som går i 

budsjettet for 2022.  

 

 

 

● Det er sendt inn søknad om aktivitetsmidler fra Norges Jeger- Og Fiskeforening for 

planlagte aktiviteter. 

 

 

 

Håper jeg ser mange nye og gamle fjes på fremtidige arrangement. 

Kvinneutvalget for 2022 består av Marika W. Trones og Ine Marie Ravn 

       

Marika W. Trones 

Kvinnekontakt 

Rana Jeger-Og Fiskeforening  
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Sak 5 Regnskap 2021. 
5.1 Resultatregnskap 2021
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5.2 Balanse 2021 
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Sak 6 Budsjett 2022. 
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Sak 7 Innkomne forslag 
 

Landsmøtet i Norges Jeger- og fiskerforbund i november 2021 vedtok to saker 

som skal behandles i årsmøtene i alle landets lokalforeninger. Disse sakene er: 

- Innføring av like normalvedtekter i alle foreninger, og det vises her til 

vedlagte vedtak fra Landsmøtet 

- Fastsetting av kontingentrammer for foreningen gjeldende fra 2023. 

 

1. Styret i RJFF behandlet begge sakene i styremøtet 17.02-2022, og gjorde i 

sak 5.22 følgende vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta innføring av 

vedtektsnormen for NJFF, med eventuelle lovlige tilførsler og 

retningslinjer. 

2. Forbundets kontingentrammer foreslås innført med høy rate, som for år 

2023 innebærer en kontingent på kr. 895.- for fullt medlemskap. Det 

vises til forbundets nye prisliste, som nå er felles for alle forenainger. 

Det vises og så til vedlagte forklaringer fra regionsekretæren som er sendt alle 

foreninger i fylket. 
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7.1 Ny Vedtektsnorm 
 

Vedtektnorm for lokalforening/lokallag i Norges 
Jeger- og Fiskerforbund 
 
 

Vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte 14. november 2021. Innholdet kan 
lagene/foreningene selv endre på der slike muligheter er angitt.  
 
 
 

§ 1 Navn 
Foreningens/lagets navn er ……………………………………………, heretter forkortet ………………………. 
 

§ 2 Formål 
Foreningen/lagets formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen/laget skal bygge 
på NJFFs gjeldende strategidokument. 
 
(Foreningen kan selv utvide formålsbeskrivelsen for å konkretisere formålet.) 
 

§ 3 Medlemskap 
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan 

bli medlem. Foreningen/laget er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer. 
 

Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet. 

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten 

er betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende 

året. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år. 

Styret i foreningen/laget kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i 

henhold til 

NJFFs sentrale vedtekter. 

 

§ 4 Medlemskontingent 
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Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og Representantskap. Betalt kontingent 
gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører 
besluttet andel til foreningen. 
 
 

§ 5 Foreningens/lagets styrende organer 
a) Ordinært årsmøte 

b) Ekstraordinært årsmøte 

c) Styret 

 

§ 6 Årsmøte 
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret 
minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til 
årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig sakliste 
behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres 
protokoll fra årsmøtet. 
 
På årsmøtet skal følgende behandles: 
1. Konstituering av møtet 
- Godkjenning av innkallingen 
- Godkjenning av dagsorden 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av ordstyrer 
- Valg av sekretær 
- Valg av tellekorps 
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
2. Årsmelding fra siste kalenderår 
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 
5. Retningslinjer for foreningsdriften 
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 
7. Styrets forslag til årsplan og budsjett 
8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.  
9. Valg av styre i henhold til § 8 
10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov 
11. Valg av valgkomite på tre medlemmer 
12. Valg av revisor(er) 
13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer  
14.  Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm 

(Foreningen kan selv utvide temalisten ved behov.) 
 
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. 
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Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt 
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det 
foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende 
mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.  
 
Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til 
stede med talerett. 
 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet 

det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling 

må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte. 

Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 

Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen. 

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være 

til stede med talerett. 

 

§ 8 Styret 
Foreningen/laget ledes av et styre på ulikt antall medlemmer, minimum tre, samt tre 

varamedlemmer og skal velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret  

er på valg hvert år. Styret består av årsmøtevalgt leder, nestleder, kasserer og  

eventuelt styremedlemmer valgt etter funksjon. 

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer 

av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er 

til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen/laget og for de vedtak 

som gjøres. 

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene. 

 

(Foreningene kan legge til flere styremedlemmer med definerte ansvarsområder. Disse skal være 

valgt av årsmøtet.) 

 

§ 9 Styrets plikter 
1. Verne om foreningens/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og 

foreningens/lagets retningslinjer. 
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2. Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte 
vedtak i saker av interesse for foreningen/laget. 

3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det 
siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i 
samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år. 

4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt 
eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre 
ekspedering til NJFFs Forbundsstyre.  

5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre 
tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret. 

6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk 
støtte. 

7. Ivareta foreningen/lagets arkiv. 
 
(Foreningen kan selv føye til flere plikter i opplistingen.) 
 

§ 10 Regnskap 
Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen 
gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. 
Foreningen/laget dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for 
foreningen/laget blir påført i tjeneste. 
 

§ 11 Vedtektsendringer 
Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved endringer i 

vedtektnormen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine vedtekter på 

førstkommende ordinære årsmøte. 

Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3 

flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.  

 

§ 12 Domsutvalg 
Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale 

vedtekter og normer. 

 

§ 13 Utmelding av NJFF 
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende 

fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak 

må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen. 

Dersom foreningen/laget trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse 

vedtektene, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens/lagets 

eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området. 
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§ 14 Oppløsning av foreningen/laget 
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge det fram 

for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på hverandre følgende 

årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at 

midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets formål i kommunen eller 

distriktet. 

Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets styre å 

beslutte oppløsning. 
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7.2 Nye regler medlemskontingent 
 

Hei! 

  

Som de fleste er kjent med nå, vedtok Landsmøtet å innføre enhetlige vedtekter og kontingentsatser 

for hele organisasjonen. Landsmøtevedtaket innebærer at det innføres en vedtektsnorm for 

lokalforeningene og en vedtektnorm for regionlagene (tidligere fylkeslag). Dette betyr at Landsmøtet 

har vedtatt et ufravikelig innhold. Så kan den enkelte forening eller det enkelte regionlag selv vedta 

endringer og/eller tillegg til enkelte av bestemmelsene. Det er angitt i normen hvor det kan gjøres 

endringer/tillegg. 

  

På Årsmøtet i lokalforeningene, må følgende saker behandles – se vedlegg og tekst i e-post! 

  

VIKTIG! Gi tilbakemelding når lokallaget skal ha Årsmøte! Administrasjonen eller 

medlemmer i styret i NJFF Nordland vil strebe etter å delta på årsmøtene i 

lokalforeningene. Da må vi vite dato og sted for avholdelse! 

  

Fastsettelse av medlemskontingent for 2023 

Hver forening må vedta og melde til NJFF sentralt om det skal benyttes lav, middels eller høy 

kontingentsats for hovedmedlemmene. 

NJFFs landsmøte i november gjorde vedtak om å innføre mer enhetlige medlemskontingenter i 

organisasjonen. Tidligere har organisasjonsleddene selv bestemt sin andel av medlemskontingenten, 

noe som har resultert i et stort antall forskjellige kontingentstørrelser. Landsmøtevedtaket 

innebærer enklere medlemsadministrasjon og bedre kjøpsløsninger for nye medlemmer. 

  

For hovedmedlemskap er det innført en tredeling, hvor den enkelte lokalforening selv kan 

bestemme hvilket kontingentnivå som skal benyttes, det vil si lav, middels eller høy. For øvrige 

medlemskategorier vil nivået være enhetlig uavhengig av foreningstilknytning. 

  

Landsmøtet har vedtatt en ramme, det vil si maksimalbeløp, for satsene på hver medlemskategori. 

Dette innebærer blant annet maksimalbeløp også for de tre nivåene for hovedmedlemskap. 

Innenfor den landsmøtevedtatte rammen skal NJFFs representantskap beslutte kronebeløpet for 

hver medlemskategori. I praksis vil det sannsynligvis si at beløpene vil ligge litt i underkant av den 

øvre rammen som landsmøtet har vedtatt. Representantskapsmøtet som holdes våren 2022 skal 

vedta kontingentsatsene for 2023. 
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Landsmøtevedtatt øvre kontingentramme 

Kategori Sentralt Fylke Forening Totalt 

Hovedmedlemskap med Jakt & Fiske lav 590 95 60 745 

Middels 590 95 135 820 

Høy 590 95 210 895 

Barne- og ungdomsmedlemskap med Jakt & Fiske 315 60 50 425 

Barne- og ungdomsmedlemskap uten Jakt & Fiske 185 60 50 295 

Pensjonist/uføremedlemskap med Jakt & Fiske 430 90 50 570 

Ektefelle/samboermedlemskap uten Jakt & Fiske 185 85 50 320 

Sidemedlemskap uten Jakt & Fiske 185 30 200 410 

Æresmedlemskap 310     310 

Direktemedlemskap med Jakt & Fiske 805     805 

Familiemedlemskap 780 120 220 1120 

  

Representantskapet gis fullmakt til årlig å justere kontingentrammen i takt med den totale pris- og 

kostnadsutviklingen i samfunnet. Dette er den øvre rammen for kontingenter.  

Hver lokalforening må nå i vinter bestemme om deres kontingentnivå for hovedmedlemskap skal 

være lav, middels eller høy. Hvis foreningen vedtar sine kontingentsatser på årsmøtet, blir det 

årsmøtet i 2022 som må vedta dette nivået for 2023. Dersom en forening ikke melder inn dette til 

NJFF sentralt, vil middels nivå bli benyttet. 
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Sak 8. Valg 
 

Valgkomiteens innstilling til hovedstyret i Rana JFF 2022 
 

Leder:  Elnar Olsen   2022   Nyvalg   

Nestleder: Asle Hansen   2021 -2022  

Kasserer: Mats Thomassen  2022-2023  Nyvalg 

Sekretær: Lisbeth Myrlund  2021 – 2022  

Studieleder: Tore Bakkejord  2021 – 2022  

Kvinnekontakt:Marika W Trones  2022-2023   Gjenvalg   

Varamedlem: Edvard Lillegård  2022-2023  Nyvalg   

Varamedlem: Charlotte Ånonli Laukholm  2021 – 2022   

 

Revisorer: Kenneth Ressem  2021 – 2022   

  Torbjørg Myhre  2021 – 2022  

 

Valgkomite:  

Leder:   Gunnar Skår   2022-2023  Nyvalg 

Medlem:  Frans Oscar Myrvang   2021 – 2022  

Medlem: Åse Marie Rødfjell  2021 – 2022  

 

 


