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Innkalling til

Årsmøte i Lunner jeger- og fiskerforening 
3. mars 2023 kl 19.00 på Friland, Harestua

Bilde: Tre glade gutter som har deltatt på nybegynnerskyting (lerdue) på Nyseterbanen. 

Arrangementet var i samarbeid med Ung Hadeland. 
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Dagsorden for årsmøte 2023

1. Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer og referent
- Valg av tellekorps
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding fra siste kalenderår 2022
- Organisatorisk arbeid
- Leders betraktninger
- Samarbeid med Lunner Allmenning (LA)
- Jaktutvalget/Ungdomsutvalget
- Skytebanen
- Fiskeutvalget m/ separat vedlegg (Fagrapport)
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 2022
4. Styrets forslag til årsbudsjett 2023 (Vedlegg)
5. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for 
hovedmedlemsskap. 
6. Valg av styre i henhold til § 8 og Foreningens utvalgsstruktur og valg 
av medlemmer til utvalg etter behov 
7. Valg av valgkomite på tre medlemmer 
8. Valg av revisor(er)
9. Utnevning av æresmedlem
10. Innkomne saker – Ingen

Lunner, 23. februar 2023

Styret
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2. Årsmelding for Lunner Jeger- og fiskerforening for driftsåret 2022

Styrets virksomhet 
Styrets virksomhet: 
Foreningen hadde 292 medlemmer ved årsskiftet 2022-2023, mot 289 på samme tid i fjor. Dette er 
en økning på 1,0%. Interessen for foreningen øker, noe vi ser i forhold til nye følgere på foreningens 
Facebook-side som per skrivende stund er 615. Lunner er per i dag den femte største foreningen av i 
alt 27 foreninger i Oppland krets - bak Lillehammer, Jevnaker, Gausdal og Brandbu/Tingelstad. 

Styrets sammensetning i 2022: 
Tove Brorson Leder 

Ejgil Kristiansen Styremedlem/nestleder 

Birger Larsen Kasserer 

Alice Brønnum Sekretær 

Lisa Lillemoen Styremedlem (permisjon)

Morten Øiom Varamedlem/Leder skytebaneutvalg 

Øivind Johansen
Kim Marius Holm
Dag Berge 

Leder fiskeutvalg

Alf-Bjørnar Skau
Dag Sydnes
Erlend Hansen

Leder jaktutvalg

Ola Rusten-Stavheim Opsahl
Line Myhra 
Mattis Mjåtvedt

Leder ungdomsutvalg 

Valgkomite: Ruth-Inger Braanaas 

Revisor: Ingar Bescan og Hans Erik Eriksen 

Organisatorisk arbeid: 
Styret har hatt 6 styremøter og ett årsmøte i 2022, alle fysiske møter. Det siste tradisjonelle 
møtet i desember ble holdt på Friland med julemiddag fra Hadelandsmat. Dette møtet var i 
tillegg til de ordinære styremøtene.

Ljff avholdt årsmøte 4. mars på Friland hvor det ble servert spekemat og utlodning av flotte 
premier.



Lunner Jeger og Fiskerforening 16.02.2023

4

Foreningen var representert på årsmøtet i Oppland jeger- og fiskerforbund 28. mars, som ble 
avholdt som et Teams-møte. Tove, Ola, Øivind og Lisa deltok. Ola ble valgt inn som 
styremedlem.

Ola har deltatt på styremøter i Oppland Jff - et verv han har ut 2023.

Tove og Alice har deltatt på webinar 24. november i regi av Oppland Jff i forbindelse med 
vedtektsendring i foreningen.

Styrets medlemmer har flittig benyttet muligheten til å søke om midler til ulike prosjekter og 
aktiviteter. Mer spesifikt i regnskapet. 

Det har vært ulike kompetansekurs i de ulike utvalgene.

Leders betraktninger 
Året 2022 har vært preget av et svært høyt aktivitetsnivå i foreningen med et bredt 
aktivitetstilbud til medlemmene i form av; prosjekter, kurs- og møteaktivitet, foredrag, 
jegerprøvekurs, konkurranser, ulike arrangement for barn og unge, dugnader, filmkvelder, 
jaktdager, fiskedager m.m. Dette er noe vi er godt fornøyd med. Foreningen skal være et 
tilbud til alle frilufts interesserte i alle aldre. Det har igjen vært fint å kunne arrangere 
aktiviteter etter to år med korona og nedstegning. 

Lunner jff jobber kontinuerlig for å bidra til å sikre en fornuftig forvaltning av naturen slik at 
den kan produsere et overskudd av vilt og fisk som vi igjen kan høste av. Vi skal også sikre at 
jakt og fiske foregår på en måte som er i tråd med samfunnets krav til utøvelse. Som et 
eksempel på dette arbeidet, kan vi spesielt vise til bekkerestaurering, flytting av ørret og 
minkfangst. Styrets utvalgsmedlemmer har lagt ned en betydelig innsats gjennom hele året 
med planlegging, gjennomføring, etterarbeid og dokumentering av prosjekter. Styret har 
hatt et godt samarbeid med offentlige forvaltning, rettighetshavere og andre som har 
betydning for jakt og fiske. Vi skal i Lunner kunne bruke naturen uten å forbruke den. Lunner 
har mange attraktive friluftsområder fordelt i hele kommunen, og foreningen skal bidra til at 
disse utvikles i tråd med det som er forventet av en jakt- og fiskerforening.

Det er likevel bekkerestaureringen som har tatt mest tid og ressurser. Prosjektet må sies å 
være svært vellykket og det er et imponerende arbeid som utført av både fiskeutvalget, LA, 
samarbeidspartnere, medlemmer og frivillige. 

Det har i 2022 vært gjennomført flere aktiviteter enn forventet, hvor noen har vært svært 
omfattende. Vi håper å kunne tilby medlemmene mange aktiviteter også i året som kommer.

Foreningen har en svært aktiv Facebook-side hvor vi får nye «følgere» jevnlig. Vi er nå oppe i 
mer enn 600 venner, og tallet stiger jevnt og trutt. En økning av antall venner kan ha en 
sammenheng med at vi bruker sosiale medier bevisst til å profilere arrangement, legger ut 
bilder og informasjon, tilbud om kurs og andre aktiviteter som kan være av interesse for 
medlemmer og andre interesserte. 
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Vi har i 2022 hatt et godt samarbeid med flere lag og foreninger på Hadeland, offentlige 
myndigheter (Lunner kommune, Statsforvalteren m.fl), LA, Oslomarkas fiskeadministrasjon, 
Hadeland Harehund klubb, Gran jff, Oslo Ung Hadeland og Stonefly. Styret ser nytten av å 
kunne samarbeide på tvers av ulike instanser og benytte hverandres kompetanse.

Styrets hovedvirke er å legge til rette for at medlemmene kan drive ulike aktiviteter innenfor 
natur- og friluftsliv, noe vi synes vi har fått til. Det er også flott at foreningen har fått til en 
revidering av avtalen med LA, noe som er nødvendig for å sikre aktivitetsnivået også 
fremover for styrets medlemmer og andre invilverte.

Samarbeidet med Lunner Almenning  
Foreningen har som vanlig hatt vårmøte og høstmøte med Lunner Almenning (LA). Disse 
møtene er ment som samarbeidsmøter hvor LJFF og LA skal nyte godt av hverandre. Øivind J 
har hatt hovedregien på disse møtene, og lagt opp til et langsiktig løp der LA bedre skal se og 
forstå nytteverdien av LJFFs virksomhet. Avtalen ble revidert på vårmøtet. Den nye avtalen 
gir grunnlag for et videre positivt samarbeid som gir motivasjon til videre aktivitet som vil 
komme både grunneiere, allmennheten, foreningen og medlemmene til gode. Foreningen 
opplever at LA viser entusiasme rundt LJFF sin aktivitet og at den nye avtalen vil komme 
LJFFs medlemmer til gode. Avtalens varighet er fem år fremover.

En justering av avtalen var viktig da foreningens medlemmer bruker utallige dugnadstimer og 
økonomiske ressurser til ulike prosjekter gjennom året. 

Prosjektavtalen med Lunner Almenning gir krav og føringer for hva som skal utføres. Det 
handler om forvaltningstiltak, kultivering, mink- og ørekytefangst, kursing og arrangementer 
og rapporteringsrutiner. Vårmøte benyttes til planlegging, og i høstmøte blir det rapportert i 
henhold til avtaleforpliktelsene
 
Lunner jff har bidratt til å gjøre vannforekomstene til gode og attraktive fiskelokaliteter, ved 
biotopforbedring og selektiv utfisking, mm. Et samarbeid med LA, som gir gjensidige 
fordeler, vil være veien å gå også fremover. På jaktsiden er ikke dette like lett som på 
fiskesiden, men det er absolutt verdt å forske litt på hva vi kan gjøre i så måte. Vi ser frem til 
et fortsatt godt samarbeid med LA også fremover og er takknemlige for den gode dialogen.
 

Jaktutvalget/aversjonsdressur av jakthund 
Jaktutvalget hadde utlysning av rådyrjakt som resulterte i at det ble skutt 8 dyr pr. 06.12.22.  
Trekningen av rådyrjakta ble gjort av styret, noe vi vil fortsette med. Jaktutvalget prøvde 
interessen for mårfangst, men det var laber oppslutning slik at dette ble skrinlagt.

Foreningen arrangerte filmkveld med Høgfoss & Fallan ved NOIL-huset i Nordre Oppdalen i 
september. Der serverte vi hjemmebakte kaker, pølser og brus/kaffe til en hyggelig pris. Det 
møtte ca. 40 tilhørere hvor tema for kvelden var «Ung og gammel jeger».

Den 20. oktober arrangerte foreningen introjakt på hare og rev på Brovold i samarbeid med 
Hadeland harehund-klubb med ca. 15 deltakere. Det ble grilling av pølser på dagen og 
elggryte fra Hadelandsmat på kvelden. Vi har lagt ut reve-åte på Brovold slik at de som 
ønsket det kunne melde seg på og jakte på rev. 
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19. september ble det arrangert fellefangstkurs på Brovoll i samarbeid med 
ungdomsutvalget, fiskeutvalget og Norges JFF.

Samarbeidet mellom jaktutvalget, fiskeutvalget og ungdomsutvalget har fungert meget godt 
og utvalgene drar nytte av hverandres kompetanse og kunnskap. Kompetansen har vært 
benyttet om hverandre.

Ellers har LA fordelt rådyrbukkjakta, og LJFF den ordinære rådyrjakta, som tidligere. LA er 
fornøyd med at vi driver mår- og minkfangst, og ser gjerne at vi trapper opp denne 
aktiviteten. LA har av foreningen fått opplysninger om hvem som er med på fangsten, samt 
om hvor vi setter ut feller. Dette fordi LA fra tid til annen får oppringing av turgåere som har 
observert feller.  

Det var til sammen 39 hunder som var til strømming en eller flere ganger i 2022. Arbeidet er 
systematisert, med leder for jaktutvalget som ansvarlig, og tilbakemeldingene fra 
hundeeierne er meget gode. Foreningen har systematisert aktiviteten, noe som har gitt 
positive resultater. 

Jegerprøvekurs   
Jegerprøvekurset ble gjennomført med 8 deltakere hvor alle var gutter. Oppstart av kurset 
var 15. mars med eksamen i mai. Alle kandidatene besto eksamen.

Teorikveldene foregikk i lokalene til voksenopplæringen på Frøystad. Utedagen ble 
gjennomført på Skau gård på Grua i strålende påskevær den 19. mars hvor kandidatene fikk 
innføring i hvordan man håndterer våpen til og fra bilen, ute i skogen, og hva man gjør når 
man møter andre jegere. Det ble grilling av pølser og en flott stemning i gapahuken hos 
Skau.  

Eksamen ble gjennomført ved Lunner rådhus av ressurs-person fra Lunner kommune. Siste 
kursdag ble gjennomført på Varpet i Nittedal hvor deltakerne fikk skyte 25 skudd hver. 

Det ble som tidligere gitt tilbud om reduksjon av kursavgift med kr 600,- dersom kandidaten 
var medlem av LJFF, alternativt å få tilbake tilsvarende beløp ved dokumentert innmelding.  

Kursleder/instruktør: Hans Erik Eriksen  
Instruktør: Lisa Maria Lillemoen
Instruktør: Alf-Bjørnar Skau 

Ungdomsutvalget 
Utvalget arrangerte 30. juli skytekurs for nybegynnere på leirduebanen på Nysætra med 
støtte fra Ung Hadeland.

Sammen med fiskeutvalget ble det arrangert fiskedag for 8.klasse ved Harestua 
ungdomsskole, samt at det ble holdt flere fiskerkurs for nybegynnere som i fjor. 

Ola og Mattis fra ungdomsutvalget deltok på Barne- og Ungdomslederkonferanse i regi av 
NJFF i mai måned.
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Utvalget arrangert fiskekurs for nybegynnere på Stryken sammen med fiskeutvalget – i 
samarbeid med Stonefly. En fantastisk sommerdag i sola med masse fisk på kroken og mye 
folk i alle aldre. 

Sammen med Fiskeutvalget arrangerte utvalget to utedager med over 50 elever fra 8. klasse 
ved Harestua skole – økologi og biologi i og rundt Harestuvannet. De satte blant annet garn 
som ble fulle av fisk (ingen ørret). Elevene fikk lære om livet og biotopen i vannet. Elevene 
fikk også sløye og filetere fisken som ble grillet til lunsj 😊
Barnas fiskesommer ble arrangert 27. juni på Sagvolden med 70 deltakere (stort og smått) 
Det ble fisket i Vassbråa, Kalven og Steinsjøen. Vellykket arrangement i samarbeid med Gran 
JFF og Stonefly. 

Mattis Mjåtvedt og Ola fra Ungdomsutvalget deltok i Brumunddal og Mjøsa på konferanse i 
regi av NJFF sentralt. Lunner JFF er stolt av vår egen storfisker som vant konkurransen om 
største fisk. Mattis vant med en svær rugg på 78 cm og 4,0 kg tung.
Deltakerne lærte mye på kurset som de vil ta med seg i arbeidet i barne- og 
ungdomsutvalget videre!

Bilde: Storfisker Mattis fra Lunner JFF vant med denne ruggen på 78 cm og 4,0 kg tung.

Skytebanen
Klubbmesterskap ble arrangert på Nyseterbanen lørdag 28. august. Klubbmester ble Øistein 
Olsen etter en duell med Knut Hovland. Det måtte en ekstraomgang til for å kåre en vinner. 
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På delt 3. plass kom Svein Ove Brændhagen og Håvard Berntzen. Etterpå ble det grilling av 
pølser i et varmt og godt vær. 

Bilde: Øistein Olsen ble klubbmester 2022.

Det har vært skyting hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommerhalvåret. Det må sies å ha 
vært noe labert oppmøte ved enkelte dager som man ikke vet årsaken til. 

Resultatliste klubbmesterskap:
1.Øistein Olsen 46 (kåret som vinner etter omskyting)
2. Knut Hovland 46
3. Svein Ove Brændhagen 42
3. Håvard Berntzen 42
5. Vegard Eriksen 37
5. Morten Øiom 37
7. Ingar Becsan 34
8. Ola R Opsahl 31

Ingen damer deltok

Fiskeutvalget        
2022 har vært et aktivt år for Fiskeutvalget hvor bekkerestaurering har tatt mye tid og 
ressurser både i forhold til planlegging, gjennomføring, etterarbeid og dokumentasjon. Det 
har vært et samarbeidsprosjekt med ulike aktører. I tillegg er det benyttet mange frivillige 
som man ikke hadde klart seg uten.

Forvaltningstiltak
Storruse
Vi startet fangsten i Korsvatn 16. mai, og avsluttet i Avalsjøen 27.oktober. Utfisking av Sik er 
hovedformålet. Konstruksjonen er stor, og det krever noe planlegging og forberedelser for utlegging 
og best mulig plassering. Læringskurven har vært bratt i perioder, men flere kloke hoder har løst 
utfordringene elegant. Denne type fiske er noe nytt og spennende, så vi har hatt mange besøkende 
fra fjern og nær som har befart konstruksjonen. Yngste på 9 år og den eldste på over 90. Vi har vært 
8 - 10 aktive kvinner og menn i «Prosjekt Storruse».
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I 2 forskjellige vannområder har vi totalt 6 
flyttinger og 48 tømminger. All fangst er 
registrert med arts antall, kg, 
gjennomsnitt med mer. Fokuset har vært 
kultivering av sik og små abbor. 

Storruse - eller bunngarn som det kalles, 
er et passivt fiskeredskap som fanger 
effektivt alle ferskvannsarter. Storrusen 
kan også benyttes til kultivering av abbor 
samt i 1000 brødres vann. 

Storrusen består av 50 m ledegarn, vinger på 20 m, rusekammer 15 m og høyde 5 m. Ligner mye på 
en flykropp, hvor fisken til slutt havner i cockpit. Rusen fanger fisken levende, slik at fisk under eller 
over bestemte mål og arter en ikke ønsker fangst på, kan settes ut igjen. Rusen fisker normalt alle 
størrelser fra om lag 50 gram og oppover, og er derfor 
meget godt egnet til kultivering. 

For å kunne sette storrusen best mulig, er vi avhengig av å 
kjenne bunnforholdene godt. Tidligere har vi produsert 
digitale bunnkart av Korsvatn, Langvannet, Lang Piperen 
og Store Snellingen. I 2022 ble Avalsjøen scannet. Vi fortsetter scanning av nye vannområder i 2023. 

Produksjon av bunnkart foregår med en pedaldreven fiskekajakk som er utstyrt med kartplotter og 
ekkolodd. Utstyret er i privat eie.

Utdrag fangstrapport 2022
Korsvatn og Avalsjøen

I 2023 beveger vi oss inn i nye vannområder. Oppstart i Langvannet så snart isen er fjernet. Noen 
skippertak blir det i perioder, så behovet for hjelp er der. Hvis du synes dette er et spennende 
prosjekt, ønsker vi deg gjerne velkommen i «Team Storruse»!
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Prosjekt storruse er finansiert i sin helhet med økonomisk tilskudd fra Jan Oddvar Johnsens 
minnefond. Fondet forvaltes av Oslo Sportsfiskere

El– fiske (vill ørret)
Flytting av vill ørret fra elver til nye vannlokaliteter. Prosjektet var et samarbeid mellom Lunner 
Almenning, LJFF og NJFF Akershus. Hensikten med flyttingen er å styrke ørretbestanden, og skape et 
attraktivt fritidsfisketilbud. Prosjektet er søknadspliktig med godkjennelse fra Fylkesmann i Viken og 
Mattilsynet (Dyrevelferdsloven). 

16.09.2022 ble det El-fisket i Myllselva (Elvevannforekomster 002-2553-R Myllselva bekkefelt, Lunner 
Kommune). Alt utstyr som skulle i kontakt med vann ble desinfisert med Virkon S før og etter El-
fisket. Det ble til sammen fanget 205 ørret imellom 10 – 38 cm lengde, fleste ørreter mellom 15 – 20 
cm. Ørret mindre enn 10 cm ble satt rett tilbake i elva. Det ble og fanget lake og ørekyte. Disse 
artene ble og satt rett tilbake i elva. Ørreten ble oppbevart i kjølebager for å holde 
vanntemperaturen så jevn som mulig. Det ble satt på pumper som pumpet luft inn i vannet, for å 
sørge for nok oksygen til ørreten under oppbevaring og transport. Ingen fisk døde hverken under El-
fiske eller transport.

  

Bilde: Takk til dugnadsgjengen fra Lunner JFF og Lunner Allmenning. Prosjektet ble finansiert med 
tilskudd fra Norges Jeger og Fiskerforbund.
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Bekkerestaurering
Det er utarbeidet egen rapport for prosjektet. Se vedlegg - Fagrapport nr. 1. - Korsvatnbekken 2022. 
Rapporten er utarbeidet av Dag Berge og Øivind Johansen.

Video snutter fra prosjektet.  

 Forberedende tiltak 01 juni -  https://youtu.be/8DyvVx05e54

 Forberedende tiltak 01 juli -  https://youtu.be/nOyjDjR4muU

 Gjennomføring tiltak/gyting -  https://youtu.be/KXoQIf65fAQ

Prosjektet ble finansiert med økonomisk tilskudd fra Jan Oddvar Johnsens minnefond. Fondet 
forvaltes av Oslo Sportsfiskere.

Ørekyte
Fangsten foregår i gyteperioden til 
ørekyta. Som regel skjer dette i vårt 
område fra midten av mai til 
begynnelsen av juli. Da trekker 
ørekyta opp i bekker og elver. 
Fangsten foregår i samme område 
hvert år, slik at det blir enklere å 
kunne si noe om effekten. I 2021 
ble totalfangsten 42,9 kg. 

23,10 kg reduksjon fra år 1 til år 2. Det blir derfor spennende å se hva resultatet blir i 2023? Ingen tvil 
om ørekytefangst har effekt, så lenge intensiteten holdes vedlike!

Mink fangst
Fiskeutvalget driver med felle fangst av mink i bekker og elver i gyteperioden. I 2022 startet felle 
fangsten i midten av september til og med oktober måned. Totalt 10 feller fordelt på vannområdene 
Korsvatn, Langvannet, Avalsjøen, Skjerva/Aklangselva, Snellingsbekken og Gjerdingen. 

Totalt ble det fanget 0,0 mink i 2022 mot 4 stk. 2021. Lite mink å se generelt i vårt område. 

Vannprøver
Hver vår og høst tas det vannprøver i Lunner Almenning. Prøvetakingen er et samarbeid med 
Statsforvalteren og Lunner Almenning.  Lunner JFF tar selve prøven samt sørger for at prøvene 
sendes til akkreditert laboratoriet. Eventuelle tiltak blir gjennomført ift resultatet av prøvene. I 2022 
er det tatt vannprøver i følgende vann vår og høst. 
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Vurdering av vannkjemiske data
Det ble i 2022 tatt prøver av Hestrær og Øytjern, Langevannet og Korsvannet, Skotjernet, Store og 
Lille Klattertjern, Auretjern, og Fjellsjøen. Ingen av vannene er påvirket av lokale utslipp av 
forurensninger, slik at forsuring er den eneste trussel mot fiskens trivsel i disse vannene. Lille 
Klattertjern og Skotjernet var de to eneste vannene som kan sies å være litt sure, med hhv pH verdi 
på 5,93 og 5,68. Disse vannene hadde også de høyeste fargetallene >80 mgPt/l (myrvannspåvirket), 
noe som indikerer at surheten er forårsaket av organiske syrer og ikke sterke syrer fra sur nedbør. I 
vann med lav farge, og lav pH, kan labilt aluminium bli giftig og drepe fisken. Ph må da være ned mot 
5,0 eller lavere, og labilt aluminium mer enn ca 80 µg/l, og farge mindre enn 10 mgPt/l. Noen slike 
kombinasjoner var man langt unna i alle prøvene. Forsuring er ikke noe problem i disse vannene 
vurdert ut ifra disse prøvene. Alle de andre parameterne viste også at vannkvaliteten er helt ok for 
fiskens trivsel. 

Fiske kurs/arrangement
Gran og Lunner JFF har i 2022 samarbeidet om flere kurs og arrangementer, og dette er vi enige om å 
fortsette med.

02.01. 2022 - Temakveld Isfiske. 
Teorikveld med foredrag i Stonefly sine lokaler. I samarbeid med Stonefly og Gran JFF.

20.02. 2022 - Isfiske/familiedag Harestuvannet
Oppfølger fra Temakveld isfiske.

21.05. 2022 - Kurs harvefiske. 
I samarbeid med Stonefly og Gran JFF. Sagvollen.

Juni - 3 dager med vanndager – Harestua skole
Hele 8 trinn. Garnfiske, habitatsprosjekt om livet i og rundt vannet.

25.06 - Barnas fiskedag.
Fiskekonkurranse alle klasser. Samarbeid med GJFF. Ca. 80 deltakere – Sagvollen.

21.08 - Fylkesmesterskap i tradisjonelt meite
Harestuvannet. I samarbeid med GJFF.

01.10 - Harvefiske samling på Sagvollen
I samarbeid med GJFF. Bra oppmøte og mye fisk på kroken. 

Fylkesmesterskap i tradisjonell meite i Harestuvannet
Foreningen arrangerte Fylkesmesterskap i tradisjonell meite på Harestuvannet i samarbeid 
med Gran Jeger- og fiskerforening. 13 deltakere deltok.
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Følgende resultat:

1. plass Gran Jff
2. plass Lunner jff
3. plass Gjøvik og Toten jff

Konkurransens totale vinner ble Cato Røenbakken (Gran 
jff) som fanget 2830g abbor.
Konkurransens vinner blant damene ble Tove Brorson 
(Lunner jff) 680 g abbor

 

Bilde: Det ble et vellykket 
arrangement i regi av Lunner og Gran JFF i fylkesmesterskapet i tradisjonell meite på 
Harestuvannet. 

Barnas fiskesommer
Det ble et yrende liv av små og store fiskere. Ca. 70 stykk i lett 
blanding fra Gran og Lunner området. Hyggelige Sagvollstallen var 
rigget for servering av pølser, brus, kaker og kaffe med mer. Alle 
barna fikk fine fiskevesker inkludert et startkit sett. Naturstien ble 
også en populær runde som ga påfyll av kunnskap. 

Det ble fisket i Vassbråa, Kalven og Steinsjøen. Instruktører fra 
Gran og Lunner JFF pendlet rundt med råd og veiledning. Mange 
fikk fisk for første gang, og det er alltid en stor begivenhet for selve 
fiskar’n og de som er i nærheten!

På ettermiddagen ble det arrangert fiskekonkurranse. Stonefly 
hadde heller ikke denne gangen spart på premiebordet, så de som 
deltok fikk seg noen fine overraskelser når fangsten ble veid inn! 

Kurs, kompetanse etc.
17.02. 2022 - Webinar NJFF.
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Torstein Rognes vil dele av sine erfaringer med bekkerestaureringene som er gjort knyttet til Gaula. 
Hvordan prosjektene er fra a til å, og da i retning av mindre tiltak som bygging av trapper, skifte av 
kulvert og enkle habitattiltak kombinert med kunnskapsformidling. ØJ.

05.04. 20222 - Webinar NJFF.
Innlandsfiske – veien fra glemte vann til aktiv forvaltning – erfaringer fra Østfold med 
regionssekretær Ole-Håkon Heier. ØJ.

12.05. 2022 - Webinar NMBU.
Sjøørret - Bestandsstatus, elveosbruk og regler for sjøørretfiske. ØJ.

25.04. 2022 – Bekkerestaurerings webinar.
Ørret. NJFF. ØJ. 

Møter
28.03.2022 - Årsmøte Norges Jeger og Fiskerforbund – Oppland. 
Deltakere - Tove, Lisa, Ola og Øivind.

Informasjon
Utlånsbåt 
1 nøkkel (kodelås) – 200 båter! Alle medlemmer av NJFF får tilgang til 200 båter rundt om i landet. 
Noen er plassert på sjøen, andre på fjellet eller i innlandet. Fra 2022 benyttes det hengelås med 

kode. Når du bestiller en båt, mottar du en 
e-post med bekreftelse samt koden til låsen 

på båten. 
Søknad om utlånsbåt fikk Lunner JFF 
innvilget våren 2022. Båten som vi har 
ansvaret for, ligger i nordenden på 
Avalsjøen. Booking aktiviseres fra og med 
01 juni til og med 01 oktober. Det har vært 
bra med booking i 2022 fra fjern og nær! 
Sjekk gjerne vår hjemmeside for booking - 
Mine båter (minebater.no)

OFA
Lunner JFF har 3 delegater i OFA (Oslo Fiskeadministrasjon). Vi er derfor representert på årsmøte til 
OFA hvert år. Det beregnes 1 delegat til hver medlemsforening, og videre en delegat for hvert lag 
(lagleder) som foreningen har. Lunner JFF har per nå tre lagledere i omr. 3, og har derfor tre 
delegater på bakgrunn av dette.

Delegater 2023 (medlem i LJFF)

 Tom Lien
 Stian Wingeng
 Espen Nyhus
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Annet  
Lunner jff deltok på stand ved åpningen av Harestua Torg 
lørdag 15. oktober. Der tente vi opp i bålpanna, grillet pølser 
og kokte kaffe. Det var også mulighet for å tegne 
medlemskap i foreningen. 

Bilde 1: Lunner jff var representert under åpningen av 
Harestua Torg.

Profilering
Det er nå mulig for medlemmer å kjøpe foreningens fleesjakker, caps og T-skjorter med 
Lunner jff sin logo. Artiklene blir lagt ut på foreningens facebook side. 

Lager/utstyr til utlån
Lageret med materiell og utstyr er flyttet til Hadelandsvegen 1919 – Roa. Foreningen har fått 
mere plass til å samle alt materiell og utstyr systematisk på ett sted og med god oversikt. Nå 
har vi fått god materielloversikt, og utstyret er samlet på en lys og trivelig plass. Lagret er 
tilgjengelig hele året med innkjøring fra bakkeplan - inkludert automatisk kodet port. Mye av 
foreningens utstyr er mulig å låne for medlemmer i LJFF, noe vi ønsker å markedsføre mer i 
2023. Utstyr som blant annet utlånes er; båter, camputstyr, fiskeutstyr med mer.  

3. Revidert regnskap for 2022
- vedlegg  

4. Styrets forslag til årsplan og årsbudsjett 2023
      -Vedlegg 

5. Styrets forslag til kontingentsnivå (lav, middels og høy) for 
hovedmedlemsskap
-Styrets forslag: Lavt nivå (samme som nå)

6. Valg av styret i henhold til § 8 og valg av medlemmer til utvalg 
-Se vedlegg

Valg av valgkomite på tre medlemmer
-Forslag 

1.
2.
3.
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7. Valg av revisorer

8. Utnevning av æresmedlem

9. Innkomne saker: 
-ingen

 


