
Årsplan for Lunner jeger- og fiskerforening 

2023

Bilde: Her fra barnas fiskesommer 2022



Innledning 

Styret presenterer en årsplan for 2023 som følger opp planen for fjoråret hvor fokuset også i 
år vil være å tilby ulike aktiviteter. Foreningen skal være et alternativ til andre foreninger, lag 
og organisasjoner innen jakt og friluftsliv - for alle i alle aldre. Etter to år med pandemi, er 
det igjen fint med normale tilstander slik at foreningen kan holde aktiviteter, kurs, foredrag, 
film-kvelder, konkurranser etc. i medlemmenes interesse.  Årsplanen skal være 
retningsgivende og vil ikke være absolutt. Det vil være mulig å arrangere aktiviteter også 
utenom planen dersom det er interesse for det og det er hensiktsmessig. Aktiviteter kan 
også kanselleres dersom interessen ikke er stor nok.

1. Styrets plan
1.1 Styremøter
Avholde 5-7 styremøter for behandling av løpende saker, samt lage årsplan, budsjett, og 
regnskap
1.2 Årsmøte. Avholde årsmøte i februar/mars. Her vedtas årsplan, regnskap og budsjett, 
samt valg på styremedlemmer.  
1.3 Kursing: Oppfordre medlemmene/styremedlemmer til å delta på relevante kurs som 
kommer foreningen til gode.
1.4 Avholde vårmøte og høstmøte med LA, etter oppsatt agenda.
1.5 Sørge for at vi blir representert på årsmøtet i Oppland jff.
1.6 Medlemsrekruttering. Lage et opplegg for å prøve å få flere medlemmer, særlig få med 
flere unge og flere jenter.
1.7 Være aktiv høringsinstans i kommunale planer og andre planer som kan påvirke våre 
interesser. Orientere kommunestyret om aktiviteten.

2. Skytebaneutvalget planer
2.1 Organisere skyting på Nysetra to ganger per uke fra slutten av mai til begynnelsen av 
september.
2.2 Arrangere klubbmesterskap i august m/grilling
2.3 Pynte litt på terrenget ved inngangen på siden av bunkersen, gruse litt bedre og så til 
skråningene. Vi bør også plukke opp plast-kopper fra myra. 
2.4 Arrangere to lørdager med instruksjon for nybegynnere og jenter, en i juni og en i 
begynnelsen av september.

3. Jaktutvalgets planer
3.1 Arrangere jegerutdanning med uteksaminering. Dette gjøres på våren under ledelse 
av Hans Erik Eriksen.
3.2 Fordele rådyrjakt. Dette gjøres innen utgangen av juni og organiseres av leder for 
jaktutvalget.
3.3 Organisere sauerenhetskurs for hunder. Dette organiseres av Alf Bjørnar Skau 
(instruktør), og Hans Kristian Skau (saueutleie).
3.4 Organisere mår, mink og revefangst (jakt). Minkfangst koordineres med fiskeutvalget.



3.5 Vi bør vurdere om det er ytterligere ting/tiltak vi kan gjøre for å bedre 
skogsfuglbestanden, da fangststatistikken til LA viser at den er dårlig.
3.6 Arrangere introduksjonsjakt på rådyr, hare og rev for nybegynnere.
 

4. Fiskeutvalgets planer 
4.1 Bistå skolene med fiskedager i den grad de kommer med ønske (om vi har kapasitet)
4.2 Pilkekonkurranse på Harestuvannet
4.3 Fiskekurs gjennom sesongen i samarbeid med Gran jff.
4.4 Havrefiskekurs
4.5 Barnas fiskesommer i samarbeid med GJFF
4.6 Scanning av vann for produksjon av digitale bunnkart
4.7 Oppdatere plan for fiskeforsterking i utvalgte vann som skal godkjennes av LA
4.8 Ørekytfangst
4.9 Forvaltningsprosjekt kultivering med storruse. Oppstart så snart snøen har gått. Utfisking 
av sik og små abbor. 
4.10 Forvaltningsprosjekt El-fiske (flytting av villørret) Flytte viull ørret til elver og vann til 
nye vannlokaliteter. Hensikten er å begrense utsett av oppdrettsfisk. 
4.11 Utsetting av ørret. Tillatelse til utsett organiseres av LA. Tillatelse foreligger fra 
Statsforvalteren

5. Ungdomsutvalgets planer 
Ungdomsutvalgets planer 2023
5.1 Arrangere jaktkveld/fiskekveld på grendehuset eller NOIL huset med film og foredrag, 
bl.a for å øke interessen blant unge i samarbeid med jaktutvalget. 
5.2 Arrangere skytekurs for ungdom på Nysetra i samarbeid med Ung Hadeland som 
tidligere.
5.3 Arrangere intro- jakt denne gangen Rådyrjakt for økt interesse i samarbeid med 
jaktutvalget.
5.4 Arrangere kurs i "hva gjør vi med viltet etter at det er skutt", 
elg/rådyr/hare/skogsfugl/ender i samarbeid med jaktutvalget
5.5 Arrangere «Barnas fiskesommer» på Sagvolden/Harestuvannet mulig med samarbeid 
med Gran JFF
5.6 Bistå Harestua skole med deres fiskevann-dager på Harestuvannet
5.7 Mulig arrangere lokkekurs på rev i løpet av sommeren

                    


