
      

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT STYREMØTE RANA JFF 14.10.2020 PÅ BIMBO 
 

Til stede: Steinar Høgås, Ina Hangås, Siv Hege Pedersen, Charlotte Ånonli Laukholm, 

Elnar Olsen, Asle Hansen, Hans Olav Bjelvin, Frank Westvik, Frank Bruvold, Marika 

Trones, Daniel Korsvik, Alf Arne Eide 

 

 

Sak 1. Innkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent 

 
Sak 2. Økonomiorientering ved Siv Hege 

Likviditeten er god. Har vært for sent ute til å søke midler fra avkastning fra 

konsesjonsfond, og disse midlene trenger vi til arbeid som skal gjøres. Det kan 

likevel være en mulighet for at vi kan få bevilget penger, da det er mulig at det er 

ytterligere midler til overs. Foreningen har sendt inn en søknad. 

Frifondsøknader er i orden. 

-orientering om avtale med nytt regnskapsbyrå – Rana regnskapslag. Vi har 

levert halvårsregnskap til dem. For øvrig så må vi ta rede på bilagene, slik at det 

blir lettere å holde oversikt for de som skal arbeide med dette.  

 

Sak 3. Orientering 

-orientering om søknader om tippemidler. Elnar og Asle har jobbet med dette i 

forbindelse med prosjekt på Mangholmheia. Dugnadstimer må føres opp og 

legges ved i søknad. Skal ordnes møte med banken for å få oversikt over hvilke 

muligheter vi har. 

-utvikling av fisketrappa i Revelforsen. Etter kartlegging av Revelåga, er det 

funnet ut at det må legges til rette for også laks, ikke bare ørret. Trappa må 

derfor utvides. Har hatt befaring, hvor kommunen, Statskog, Statskraft, Elnar, 

Torleif Frøysa, Hans Petter Jæger fra forvaltningslaget og en ekspert fra 

Norwegian Research Centre deltok. Tersklene i Revelforsen må renoveres, dette 

skal gjøres før jul i år. Har fått dekket kostnader fra direktoratet.  

-innkjøp av nye kastehus. Ønsker å kjøpe tre-fire nye kastehus som er lettere å 

fylle opp og enklere i bruk. 

 

Sak 4. Orienteringer fra utvalgene 

Leirdueutvalget: Se vedlegg 1 

Kvinneutvalget: Prøver å få til en til viltaften. Ønsker å få til flere skytekvelder, 

da etterspørselen er stor. Har vært litt skeptisk pga. korona. Prøver også å få med 

flere damer på fellefangst. De spådde kostnadene er noenlunde lik fjoråret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eiendomsutvalget: Aktiviteten i år har stort sett gått på ferdigstilling av fjorårets 

prosjekter. Har fått gruset opp parkeringsarealene. Avventer resten av 

prosjektene til neste år. 

Fiskeutvalget: Campen i elva utgikk pga. korona. Driver rekruttering av folk til 

oppsyn i elva.  

Fuglehundutvalget: Kristensen fra Salten kommer og holder foredrag om 

fellefangst. Blir også et til foredrag før jul v/Myrhaug. Skal forsøke å få til 

onsdagskveldene med dressur og foredrag, men pga. korona kan det være at det 

kun blir dressurring, og ingenting innendørs. Blir klubbmesterskap og årsfest. 

Ungdomsutvalget: Prøver å få til en ungdomskveld i november.  

 

Sak 5. Eventuelt 

-info fra møte med Statskog om ny organisering av jakta for 2021. Kaos ved 

påmelding av jaktfelt, spesielt ved jaktstart. Har mottatt mye kritikk for systemet 

som blir brukt. Har blitt gjennomført et møte hvor det er laget en skriftlig sak 

med tilbakemelding vedrørende dette.  

-forvaltning av Rana kommunes elvestrekning. Se vedlegg 2. Styret slutter seg 

til at vi går videre med avtalen. 

-vindkraft i Norge. Det er kommet Stortingsmelding om vindkraft i Norge. Flere 

ulike foreninger m.m. har laget et svar på 12 punkter. 

 

 

 

 

Vedlegg 1 

 

UTVALGSRAPPORT FRA LEIRDUEUTVALGET 14.10.20 

Pågående eller avsluttede aktiviteter i utvalget: 

Det har vært stor interesse fra bedrifter om leie av anlegget. Vi har satt av en dag 

i uken til dette. Hele september og hele oktober, med unntak av torsdag den 29. 

oktober har vært, og er, booket. Inntektene på firmaskyting i september har vært 

på 81 000 kroner. Det må bemerkes at dette er før utgiftene er trukket fra, men 

en solid gevinst er det allikevel. Vi har startet en oktobercup i jegertrap på 

onsdager. I forkant gikk vi ut med invitasjon til andre foreninger om å delta pr. 

korrespondanse. Første stevne gikk av stabelen onsdag den 7 okt. med 62 

deltakere fra foreninger i Brønnøysund i sør, til Sør-Varanger i nord. Mandag 5. 

oktober kom Ronny Holte med bl.a 3 lærere og 4 elever fra Rana ungdomsskole. 

De fylte kastehusen på bane 3 (Pekkabanen) og bane 4 med duer og fikk skyte 

som takk. I tillegg vanket det brus og caps, noe som var meget populært. Jeg tror 

vi skal benytte oss av disse tjenestene ved senere anledninger hvor kastehusene 

skal fylles med duer. Vi kommer til å se på muligheten av å rigge med 

akustikken på bane 3 og 4 i første omgang, da akustikken er et stadig 

tilbakevendende problem. Folk roper seg hese uten at akustikken løser ut. Vi har 

en ide om å bygge akustikken inn i permanente søyler på bakkenivå foran hver 

standplass. Enkelt og lite kostnadskrevende. Heia Bygg har vært og reparert 

vannbordene (eller hva de nå heter) på bane 1 ( Nybanen). Så vil tiden vise om 

dette holder eller ikke. Vi har fått ryddet i lagerhallen med god hjelp fra 

fuglehundutvalget. Stor takk til dem. 

Generelt sett har det vært en formidabel økning i interessen for å komme til 

Mangholmheia å skyte leirduer. Det synes som om folk etter hvert betrakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



anlegget som et aktivitetstilbud på linje med bowling for eksempel. Alt vi har å 

lånevåpen er konstant utlånt og vi har ventelister for å låne våpen. Nå, når vi har 

åpent bare en dag i uka, ligger omsetningen på over 10 000 kroner. 

Omsetningsrekord hadde vi før jakta, hvor over 150 personer var inne på 

anlegget på en dag, og hvor omsetningen på en uke var i nærheten av 45 000 

kroner. 

Skilt var bestilt hos Ide reklame og anlegget er nå skiltet som seg hør og bør. 

Bane 3 og bane 4 er begge sprøytemalt innvendig. Støtte pilarene er kommet på 

plass og resten av anlegget er klargjort for vinteren.  Vi har redusert åpningstiden 

til en dag i uka, så fram til årsskiftet har vi åpent kun på tirsdager. Det betyr ikke 

at anlegget ligger brakk de øvrige dagene i uka. Mandager har vi trening for 

juniorene, som gjør store framskritt. Onsdager er det midtukestevne (i oktover, 

cup). Torsdager er foreløpig avsatt til bedrifter. 

Planlagte aktiviteter i utvalget: 

Skeetbua kom ikke på plass i år. De som skulle gjøre jobben fikk ikke tid, men vi 

er nå lovet at grunnen skal beredes på torsdag. Nytt styringssystem på 

sportingbanen er ønskelig og lagt inn i søknaden om midler til arenaløftet, 

sammen med ønsket om nye kastehus. Vi ser også for oss å lage nye standplasser 

på sportingbanen, slik at den i tillegg kan fremstå som en leirduesti som også vil 

tilby mere jaktmessige utfordringer. I utformelsen av oppsettet ønsker vi å trekke 

inn fuglehundutvalget og evt andre utvalg som ønsker å ha et ord med i laget. 

Utvalgets økonomiske situasjon pr. dato: 

Asle 

Saker som utvalget ønsker tatt opp i hovedstyret: 

Ønsket om er til snøfreser, som er større enn den vi har, er fortsatt til stede. Jeg 

tror dette vil være en dyd av nødvendighet for å kunne møte vinteres 

utfordringer. Særlig med minnene fra siste vinter friskt i minnet. Nye 

utfordringer vil naturlig oppstå i forbindelse med den nye parkeringsplassen og 

rydding der Endre snøfreser ikke kommer til. Spesielt også rydding på banene. 

Ikke minst for å forebygge skader på bygningsmassen.  

 

Mvh 

Hans Olav Bjelvin 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2 

Avtale mellom Rana kommune og Rana Jeger og Fiskerforening om 

forvaltning av Rana kommunes eiendom i Ranaelva  

  

1. Rana Jeger og Fiskerforening forvalter vederlagsfritt fiskeretten på Rana 

kommunes eiendommer: Gnr 20 Bnr 1 og Gnr 20 Bnr 272, Gnr 20 Bnr 

67/956. Grensen mellom elv og sjø går pr. i dag ved Mjølanbrua. Rana 

kommunes elvestrekning starter ved Mjølanbrua og følger elva oppstrøms i 

1080 meter. Rana kommune har også fiskerett på Meyergrunn, vest for 

Selforsbrua, 143 meter. Denne strekningen inngår også i avtalen. 

Tilsammen utgjør dette en elvestrekning på 1223 meter. 2. 

Fiskerettshaverne i Ranaelva er organisert i samvirkeforetaket 



Ranavassdragets Fiskeforvaltning SA. Rana Jeger og Fiskerforening skal 

representere Rana kommunes fiskerett i Ranavassdragets Fiskeforvaltning 

SA, og må forholde seg til de bestemmelser som vedtas av styret. 3. Rana 

Jeger og Fiskerforening skal betale årlig medlemsavgift til Ranavassdragets 

Fiskeforvaltningen SA. Medlemsavgiften fastsettes på årsmøtet og gjelder 

pr. andel (meter elvestrekning). 4. Rana Jeger og Fiskerforening står fritt til 

å selge fiskekort selv eller samarbeide med andre fiskerettshavere. 

Inntektene beholdes av foreningen og skal fortrinnsvis brukes til 

tilretteleggings – og kultiveringstiltak i elva. Du trenger ikke være medlem 

av Rana Jeger og Fiskerforening for å kjøpe fiskekortet og prisen skal være 

den samme uavhengig av medlemsskap. 5. Utgifter til fiskekultivering, 

tilrettelegging og kontroll betales av Rana Jeger og Fiskerforening. 

Foreningen står fritt til å søke midler til disse formålene, også fra Rana 

kommune. 6. Denne avtalen gjelder fra 01.01.2021 og gjelder i 10 år. 

Dersom avtalen ikke ønskes fornyet av en av partene ved avtaletidens utløp, 

kan den sies opp med 6 måneders varsel.    

  

Mo i Rana 16. 09.2020  

  

  

  

Rana kommune    Rana Jeger og Fiskerforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




