
 

Forslag til handlingsplan 2021 EJFL 

 

Innledning 

Eidanger jeger og fiskelag har som hovedoppgave:  

• Ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske og naturforvaltning 

• Sikre bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressurser 

• Tilrettelegge for å sikre god rekrutering av jegere og fiskere 

 

For å gjennomføre dette har foreningen flg. tiltak/aktiviteter: 

• Jegerprøvekurs 

• Introjakt 

• Leirdueskyting 

• Rifleskyting 

• Kurs 

• Høringsinstans for nye lover og forskrifter 

• Påvirke i aktuelle plan- og utbyggingssaker 

• Foreningen skal ha en tydelig miljøvernprofil 

• God informasjon ut om foreningens aktiviteter 

 

Foreningen har sitt klubbhus og sine skytebaner på Lannerheia. 

Hovedstyret 

Styret har ansvaret for at foreningen utfører de oppgavene som er nevnt i vedtektene. Det er 

også ansvarlig for at foreningen har en god og sunn økonomi. 

Det er opprettet flere utvalg som sammen med styret har ansvar for aktivitetene.  

Tiltak: 

• Påse at utvalgene utfører de pålagte oppgaver 

• Gjøre tiltak for å få aktivisert utvalg som har dårlig aktivitet   

• Legge til rette for at flere kvinner blir utøvere av jakt og fiske og deltar i 

foreningsvirksomheten 

• Gjennomføre lokale barne- og ungdomstiltak 

• Samarbeide med andre miljøorganisasjoners lokale ledd etter behov 



• Ha god budsjettkontroll 

• Være aktiv i de offentlige fora som er nødvendig å delta i 

• Benytte elektronisk kommunikasjon og portalens muligheter for lokal 

informasjonsspredning 

• Gi medlemmene tilbud som gjør medlemskapet attraktivt, markedsføre foreningen og 

dens tilbud, og drive aktiv medlemsverving 

• Utvikle organisasjonen ved å være deltager i prosjektet ‘Min forening’ 

 

Banen 

EJFL leier et område på Lannerheia av Porsgrunn kommune sammen med Porsgrunn 

pistolklubb. Leieavtalen er på 40 år. 

Foreningen har klubbhus, 9 standplasser for leirdueskyting og en riflebane. 

Tiltak: 

• Ha et offensivt baneutvalg 

• Opprettholde god kommunikasjon og godt samarbeid med offentlige organer 

• Samarbeide med Porsgrunn pistolklubb 

• Ha god kontakt med Nye Veier i samarbeid med PPK 

• Innhenting av anbud på løpende elgbane og gjennomføring av prosjekt 

  

Banebetjening 

Utvalget skal legge til rette for gode forhold for rifle- og leirdueskyting. Det skal drive med 

opplæring av nye og unge skyttere/jegere.  

• Ha banene i orden 

• Ha instruktører som tar seg av nye unge skyttere/jegere 

• Treningsskyting 

• Gjennomføre skytekonkurranser og forestå god resultatservice 

• Tilby skytekurs til førstegangsjegere 

• Veilede og gjennomføre skytekvelder 

• Det har også ansvaret for skyteprøvene for storviltjegere 

 

Jaktutvalget 

Utvalget har som hovedoppgave å administrere jaktområdene i Fyresdal, Nissedal og 

Langangen. Utvalget har også ansvaret for hyttene foreningen leier. 

 

 



Tiltak: 

• Ha oversikt over bruken av jaktterrengene 

• Jobbe for å få leid nye jaktterreng 

• Planlegge å utføre vedlikeholdsarbeid på hyttene 

 

 

Kvinneutvalget 

 

Kvinneutvalget legger til rette for økt aktivitet. 

 

• Skytekvelder 

• Sosiale sammenkomster 

• Kurs 

 

Fiskeutvalget 

 

Fiskeutvalget har ansvaret for å gjennomføre fiskeaktiviteter. 

 

Tiltak: 

 

• Planlegge og gjennomføre fiskesommer 

 

Ungdomskontakt 

 

Ungdomskontakten legger til rette for økt aktivitet for ungdom. 

Banebetjening og jaktutvalget har ansvaret for disse aktivitetene. 

 

Tiltak: 

 

• Arrangere skytedager for ungdom 

• Opplæringsjakt for ungdom 

• Gjøre det attraktivt for nye ungdomsmedlemmer 

 

Hundeutvalget 

 

Hundeutvalget legger til rette for økt aktivitet. 

 

Tiltak: 

 

• Lage årshjul 

• Gjennomføre planlagte aktiviteter 

• Kurs og sertifiseringer 


