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Årsmelding 
Vefsn Jeger- og Fiskeforening 

Årsmøtet 2019 
10.03.2020 

Saksliste 
1. Åpning
2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Medlemmer: 34
Ikke medlemmer:1 (Rolf Almås)

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden, Godkjent med Kommentar
( Ikke årsmelding på bordet ) årsmelding ble vist på Skjerm og blir/er lagt
ut på nett.

4. Valg av dirigent og sekretær.
5. Valg av 2 medlemmer for underskrivelse av protokoll.
6. Årsmelding 2019 og handlingsplan 2020.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Regnskap 2019.
9. Budsjett 2020.
10. Innkomne forslag.
11. Valg.
12. Valg av valgkomité.
13. Hederstegn.
14. Bevertning.
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Forretningsorden 

Styret i Vefsn JFF Foreslår følgende forretningsorden 

1. Til å lede årsmøtet velges en dirigent
Styret anbefaler årsmøtet å velges : Roy Brubakk.

Til å føre årsmøtets protokoll velges referent
Styret anbefaler årsmøtet å velge : Per-Harald Lien

Til å underskrive protokollen anbefales styret årsmøtet å velge
Lars Farbu og Arnold Fjelleng.

2. Ingen har rett til ordet mer en 2 ganger i samme sak.
Taletiden er 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang

3. Forslag skal leveres skriftlig til dirigentbordet og være underskrevet
med forslagsstillerens navn.

4. Ved valg hvor det kommer forslag på flere kandidater benyttes det
skriftlig avstemning dersom noen stiller krav om dette.
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ÅRSMELDINGER 2019 OG HANDLINGSPLANER 2020 

Hovedlaget 
 
Styret har i 2019 bestått av: 
Leder  Torstein Einrem  
Nestleder Nils-Kristian Brubakk 
Sekretær Per Harald Lien 
Kasserer Rita Fjeldavli 
Styremedlem  Per Tomas Eiterstraum 
Styremedlem  Torkil Berg 
Studieleder  Rune F. Einrem. 
 

Styret har i perioden avholdt 6 styremøter. 
Ny sponsoravtale med hovedsponsor har blitt forhandlet og er nå ved hovedkontoret til HSB for 
behandling. 
Styret har blitt bedt om å innstille kandidat til Fagutvalg for utmark, Motorisert ferdsel og landbruk i 
Vefsn kommune. Vefsn JFF har hatt en representant i flere år og er fornøyd med ordningen. Den nye 
representanten fra VJFF er Laila Nævervei. 

Styret har ansett sin hovedoppgave som å støtte opp om undergruppene som er de virkelige driverne 
av Vefsn JFF. Dette tror og håper vi å ha gjort på best mulig måte. Styret er særdeles fornøyd med 
resultatet for foreningen og aktiviteten som undergruppene har levert! 

Krutfjellhytta har vært et hovedsatsingsområde og styret er fornøyd med jobben som har blitt gjort. 
Hytten er ferdigstilt og blir åpnet sommeren 2020. 

Økonomien til foreningen anses å være meget solid. 
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Langskardneshytta 
I årsmøteperioden 2019 har Jim Nerdal vært leder og Kjell Turmo har vært nestleder for hyttestyret for 
Langskardneshytta. 

 Langskardneshytta krever såpass lite av både administrasjon og økonomisk arbeide, så vi deler på 
sekretær og evt. kassereroppgaver, i samarbeid med hovedstyret. 

Vi har i 2019 startet arbeidet med å rydde vekk og kaste div. inventar, som madrasser, div. gammelt 
kjøkkenutstyr o.l. Jim har donert nye (brukte) skap, hyller og knagger til hytta. Kjell har fått inn et nytt 
bord, og 4 nye stoler. Vi er i gang med å forbedre beskyttelse mot varme rundt ovnsrør/vegg, samt 
ferdigstille foringer og lister rundt vindu. Til våren er det mulig vi inviterer til dugnad for å vaske 
hytta grundig innvendig, og evt beise den. 

Budsjett for 2020 er forelagt hovedstyret i tidligere styremøte. 

 

MVH 

Jim Nerdal 

Kjell Turmo 

 

Jengelhytta 
Styret i Jengelhytta her fra mars 2019 bestått av Tore Bjørnå-Hårvik (leder), Even Bjørnå (kasserer og 
utleier), Øyvind Bjørnå (nestleder), Finn Fagerbakk (styremedlem) i tillegg ble Hugo Lenningsvik 
rekrutert inn som styremedlem høsten 2019. 

Leder Tore Bjørnå-Hårvik er på valg, men stiller for ny periode. 

Styret har iløpet av 2019 gjennomført ett styremøter. 

Styreturen i mars 2019 ble gjennomført for å klargjøre hytta for utleiesesongen. Det ble etablert 
nøkkelfri løsning ved bruk av kodelås som gjør administrasjon av utleie noe enklere. 

Styreturen i september ble gjennomført og noe generelt vedlikehold ble utført samt vinterklargjøring 
og vask av hytta. 

På grunn av relativt mye besøk ble det nødvendig med etterfylling av olje. 

Hytta har hatt en bra sesong med godt belegg med ca. 300 utleiedøgn. 

 

Kommentar: 

 Rolf Almås NJFF mener at vi må fjerne oljefyringen, dette var også oppe i 2018 på GF.  

Styret tar dette videre med hyttestyret, dette må prioriteres slik at vi kan komme med en 
uttalelse. 
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Lavasshytta 
Styret har bestått av: Øyvind Svartvatn, Roger Solvang, Torstein Gjellesvik. Arne Rasmussen og Lars 
Lorentzen.  

Arne Rasmussen slutter etter mange år i hyttestyret. Ny kasserer/utleier blir Ola J, Morisbakk. 

Det er gjennomført en arbeidstur i 2019. Da ble transport, vedsjau og maling av uthus utført. 

I 2019 har vi hatt en klar oppgang i gjestedøgn (ca. 70) Vi får bare håpe det fortsetter. 

 Styret har bestemt seg for å sette planene for oppgradering av naustet på Hundålvatnet på vent til vi 
vet mere om fremtidig vannstand i Hundålvatnet. Liten vits i å tilby båt der når avstand fra naust til 
vannet er lengre enn 100m. store deler av sommer og høst. 

Kommer til å kontakte Helgelandskraft for å få vite mer om fremtidige variasjoner i vannstand 
(fyllingsgrad). 

Vi planla innkjøp av ny båt til Hundålvatnet, det endrer vi til ny båt til Lavatnet, da den båten vi har 
der trenger å skiftes ut. 

Som nevnt i tidligere årsmeldinger har vi 2 faktorer som påvirker utleien av hytta: Den ene er 
vannstanden i Hundålvatnet og den andre er parkeringsmulighetene i Tverådalen om vinteren. 

Utleiedøgn 2019: 70 døgn. 

Utvikling utleie: I 2009 ca. 80 døgn. I 2010 ca. 80 døgn. I 2011 ca. 40 døgn. I 2012 ca. 30 døgn. I 
2013 var utleien på ca. 20-24 døgn. i 2014 ca. 40 døgn. I 2015 54 døgn, I 2016 ca. 20 døgn og i 2017 
20 døgn. I 2018 30 døgn. 

Kommentar: Torstein etterspør kontakt med Kraftlaget, Dette tar styret med seg videre.  

 

Nye Krutfjellhytta 

Byggingen av nye Krutfjellhytta er utført av noen få ildsjeler i VJFF. Vi brukte i 2018 opp mye av 
deres fritid. En meget sein vår gjorde at vi ikke kom i gang med diverse arbeider før i Juli 2019. Det 
ble sommeren og høsten 2019 likevel utført en del arbeider av enkeltmedlemmer. Stor takk til de som 
har bidratt. Ferien og jakta kom på og det ble vanskelig å få utført de gjenstående 
innredningsarbeidene på dugnad.  

For å få hytta ferdig ble det derfor besluttet av hovedstyret i VJFF å leie inn snekker. Jon Åge Tyldum 
tok på seg jobben og hytta står nå ferdig.  

Gjenstående: 

1. Hytta må vaskes ned innvendig og males 
2. Det må kjøpes inn diverse møbler. 

Bygge kostnader påløpt pr 31 .12. 2019 . kr 728273 

Gjenstående kost / budsjett for 2020.  

1. Snekker                               kr  100000 
2. Møbler                                 kr  60000 
3. Maling                                 kr 10000     
4. Byggesett delkostnad     kr214338 (siste avdrag Næstby) 

Bud 2020 tot    kr 384338 

21.02.2020 Torkil Berg.  
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Jaktskyteanlegget 
 

Åpningen 2019 startet medio Juni og ble avsluttet medio Oktober da vi hadde et par kvelder med 
fuglehund gruppa i høst og Mosjøen Industriterminal hadde en kveld for sine ansatte. 

Elgbanen 

Nye skinner ble satt opp, og smått generelt vedlikehold av skiver ble gjort før åpning av banen i Juni, 
Børgefjellkarusellen ble også avviklet godt. Ved at Grane kommer inn igjen i den konkurransen valgte 
vi å melde oss ut av karusellen. Måtte også bytte noe til elektronikken da det mest sannsynlig ble skutt 
i stykker. Ble da besluttet å ikke åpne løpende inntil vollen ble bygd opp igjen. Skulle også utvide 
standplass for enda en innskytingsbenk, ble ikke tid da anlegget ble åpnet for allmenheten. Anlegget 
har ellers fungert bra.  

Bjørnebanen 

Mye ble gjort klart med støpt platt, men må nok vente til 2020 før det kan monteres skinner og motor. 

Jegertrappen 

Har fungert stort sett bra hele sesongen, tidvis knusing av duer, mulig sett på om polering av stavene 
eller gummien på stavene. 

Sporting banen 

Sporting banen har fungert greit, inntrykk av at ikke mange har tatt turen dit. Ny Venstre og Høyre 
kaster fungerer utmerket. Vollen på Rabbit banen er enda for smal. Skulle vært fikset siden 2016/2017. 
Veggen som er delvis nedkjørt skulle vært fikset, men ble ikke gjort. Nye kaster hus skulle også 
bygges, prøver på nytt i 2020. 

Våpen 

Har 4 våpen, én rifle og tre hagler.  

Generelt 

Godt oppmøte på elg banen, tidvis lavt på Jegertrappen, Sportingen er veldig lite brukt i 2018.  

Frafall av folk på oppsatt skyte plan, folk som er oppsatt møter ikke og noen gir ikke 
beskjed. Dette går ut over noen få som må stille på Elgbanen for å holde den oppe. 
 
Leder  Christer Skotnes Lukassen 
Nestleder Per-Thomas Eiterstrøm 
Kasserer Lars Farbu (på valg) 
Sekretær Rannveig Storfjell 
Koordinatorer: 
Leirduebanen Arnold Fjelleng 
Sporting banen Torkil Berg 
Elgbanen Erlend Herring 
  Andre Skulstad 
Materiell Torstein Einrem 
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Studieutvalget 
Som tidligere har det også i 2019 blitt arrangert to jegerprøvekurs – et på våren og et på høsten. Til 
sammen hadde vi 32 deltakere, noe som er helt i tråd med tidligere år. Kursene ble fordelt mellom 
Otto Pedersen, vårkurset, og Lars Farbu, høstkurset. 

En stor takk rettes til Jaktskyteanlegget for deres enestående innsats i gjennomføringen av 
jegerprøvens praktiske del. Ønsker også å rette en stor takk til Vefsn kommune som år etter år er like 
serviceinnstilt og hjelpsom med kurslokaler. 

Vefsn JFF var så heldige å få utdannet en ettersøksinstruktør i 2019, Andreas Rørvik. Vi forsøkte 
sammen med Erlend Herring og Lars Farbu å arrangert et jaktlederkurs, men dette måtte dessverre 
avlyses da oppslutningen akkurat ikke strak til. 

Studiegruppa mottok 5000kr fra «Statskogmillionen» til etablering av rundløype i 
jegerprøveopplæringen kombinert meg jaktsti/figursti ved jaktskyteanlegget. Grunnet tidsklemme må 
dette arbeidet forskyves. 

Handlingsplan 2020 
Jegerprøvekurs: 

- Vår 
- Høst 
- Ferdigstille «rundløype»/figursti ved VJFFs jaktskyteanlegg. 

Kurs vil bli arrangert så langt det lar seg gjøre etter ønske fra medlemmer og undergrupper. 

Rune Einrem er studieleder i VJFF. 

 
Fuglehund gruppen 
Styret har bestått av: 
     Leder:  Walter Paulsen 
     Nestleder:  Kjell Arne Antonsen. 
     Kasserer:  Trygve Nordås. 
     Styremedlemmer: Bjørn Grane, Ingvald Evjen. 

• 4 Styremøter  
• 2 medlemsmøter. 
• Lager Skjervengan leir: 

                       Så langt fungerer lageret til vårt bruk, også som møtelokale. 

                       Materialforvalter: Ingvald Evjen. 

• 3 Skyte kvelder på Kvalfors-setra 

                Fuglehund gruppa har også i år arrangert skyte-kvelder for gruppas medlemmer. 

            Ca 30 skyttere fra gruppa deltok på skyte arrangementet. Sponset av                       
 takserings-  penger. 

• Sosialtrening, dressurtrening og apporttrening, Skjervengan. 
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Ukentlig samling på onsdager fra januar til mai og 20.11.2019 og ukentlig fram 
til jul. Bra oppmøte, 6-12 ekvipasjer hver kveld «servering av gratis kaffe og 
kjeks. 

Muligheter for å avlegge apportbevis, «apportbevisprøve» 

• Vinterprøve.
Hattfjelldal, Fjellfolkets hus.
Høyfjellsprøve. UK, AK, VK m/CACIT

Antall påmeldte, 80 stk. 

Arrangement komite: Walter Paulsen, Torbjørg Paulsen, Ingvald Evjen, 
Monika Nøtland, Kristian Thomassen og Trygve Nordås. 

• Høstprøve.

Hattfjelldal camping. 

 Høyfjell UK, AK, VK, Fullkombinert, høyfjell/skog. 

Avlyst prøve pga landsomfattende hundesykdom.          

Landsomfattende «antatt smittsom» hunde-sykdom, resulterte i at Fuglehund

klubbenes Forbund anbefalte alle terminfestede prøver/samlinger  avlyst i 
Norge, VJFF fulgte denne anbefalingen å avlyste høstprøve. 

FKF anmodet klubbene om å betale tilbake startavgift etter evne, 25, 50,75 

eller100            %. Styret i Fuglehund gruppa valgte 25 % tilbakebetaling, slik 
at prøven gikk i          økonomisk balanse.     

Arr. Komite for høstprøven: Trygve Nordås, Ingvald Evjen, Kristian 
Thomassen,  Astri Evjen, Eirik Angermo, Marit Lindset Lyngstad, Eva Hovde, 
Monika Nøtland 

• Ring-trening «Baågneset» Ansvarlig Kjell A Antonsen og Asle Vindstad.

 VJFF har også i år arrangert ringtrening med utstillingsteknikk. 

Kaffeservering og sosialt samvær, brukbar deltagelse. 

• Aversjons-dressur juni/juli/august.
Antall deltagere: 29 hunder.

Stor takk til landbruksskolen og Kristian Hines som villig stilte med sau. 

 Instruktører var, Walter Paulsen, Jan Terje Verdalshaug og Eirik Angermo 

• Apport trening.
Vi hadde 6 kvelder i juni/juli med apport-trening  på Kvalforssætra.
Bra oppmøte 6-10 ekvipasjer.
Instruktør var Trygve Nordås, Kaffe fra svartkjele.

• 1 juli åpning av trenings-terrenget. (Steinlikammen)
• Telling av rype/skogsfugl 1.-20. august.

Antall taksører 15 stk



10 

Antall linjer: 33  
Antall skogsfuglterreng: 3 Ansvarlig koordinator: Bjørn Grane. 

• Alle arrangement i Fuglehund gruppa er gratis for medlemmene i VJFF,
unntaket er jaktprøver. 

  For 

 Fuglehund gruppa i VJFF 

 Walter Paulsen 

Fiskeutvalget 
Årsmelding 2019 

Styret 

Styret har bestått av: 

Jim Nerdal, John Arne Rasmussen, Lars Farbu, Rita Fjeldavli og Kjell Turmo 

Aktivitet 

Aktiviteten har i hovedsak vært knyttet til tre arrangementer: 

-Fiskesommer/Villaksens dag – Marsøra 15. juni - 12 deltakere i et forferdelig vær. 

Samarbeid med Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning og Vefsnlaks. 

-Fiskesommer/Villaksensdag . Eiterstraum 15. august – 16 deltakere i utmerket vær. 

-Camp Villaks – Eiterstraum 9. – 11. august – 16 deltakere 

Et samarbeidsprosjekt mellom Norges JFF og Norske lakseelver, med Vefsnavassdragets 
Fiskeforvaltning og jeger- og fiskerforeningene i Grane, Hattfjelldal og Vefsn som tekniske 
arrangører. Et strålende vellykket arrangement som vil bli gjentatt på Fellingforsholmen 7. – 9. august 
i år. 

Samarbeidet med VeFi og de to øvrige jeger- og fiskeforeningene har vært utmerket, og gjør at vi har 
kunnet være medansvarlig for de tre meget vellykkede arrangementene. 

Vi har også gjennom dette samarbeidet fått tilgang på fiskeutstyr (utstyr fra Norske Lakseelver til 
Camp Villaks) som kan benyttes til fremtidige arrangementer. Utstyret er formelt eid av VeFi, men er 
til disposisjon for de tre jeger- og fiskerorganisasjonene og alle de tre forvaltningslagene og Helgeland 
Friluftsråd.  

Økonomi 

Arrangementene er finansiert gjennom eksterne kilder og sponsorer. Utvalget har ikke hatt noen eget 
regnskap eller økonomi, noe som fra kommende år bør endres. Aktiviteten er med de eksterne 
samarbeidspartnere overskuddsforetagener, og dette bør for fremtiden fremkomme i en egen 
økonomisk beretning, hvor verdien av våre eksterne samarbeidsopplegg fremkommer. 

Veien videre 

Samarbeidet med Grane og Hattfjelldal må utvikles og forsterkes, samtidig som vi må få etablert 
samme forhold til forvaltningslagene i Fusta og Drevjo, som vi har til VeFi.  Gjennom Camp Villaks 
har vi også fått et samarbeidsforhold til Helgeland Friluftsråd. 
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Jeger- og fiskerforeningene, forvaltningslagene, Helgeland Friluftsråd og Vefsnlaks har den samme 
målsetning om å utvikle best mulig tilbud til ungdom, og vi må utnytte de samarbeidsarenaer vi nå har 
kontakt med, vi må bli flinkere til å bruke våreaktiviteter i rekrutteringssammenheng. 

Mulighetene har aldri vært bedre, og de nye fiskeutvalget ønskes lykke til med arbeidet kommende år. 

Jim Nerdal 

Leder Fiskeutvalget VJFF. 

 

REGNSKAP OG BUDSJETT 
(Regnskap se vedlegg) 

INNKOMMENDE FORSLAG 
 

Rune Einrem Ordenskolegiet, valg og sammensetting av denne. Vedtatt mot 6 stemmer. 

Nils K Brubakk Vedteksendring: De som sitter i styret kan ha verv i undergrupper. Vedtatt mot 3 
stemmer. 

(Vedlegg forslag ) 

 

VALG. 
 

Liste tillitsvalgte Vefsn JFF 
Valgkomiteen har hatt en utfordrende jobb med å sette sammen de forskjellige grupper. Alle ble valgt 
etter avstemming i GF. 

Fuglehundgruppa ble diskutert da de sto uten leder. Valgkomite hadde alternativt styre med Geir Schei 
som leder, siden Trygve Nordås trakk sitt kandidatur gikk Kjell A over i det nye styret som styremedlem. 
I tillegg kommer Ingvart Evjen inn som materialforvalter i fuglehundgruppen. Han er ført inn som 
forvalter i det nye styret. 

Vi ønsker de nye gruppene lykke til i 2020. 

Hovedstyret 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Leder Nils Kristian Brubakk 1 år N_k-b@hotmail.com 452 37 583 
Nestleder Cathrine Markussen 2 år  414 13 518 
Kasserer Rita Fjeldavli 1 år fjeldavlirita@gmail.com  
Sekretær Christer Skotnes Lukassen 2 år Christer.lukassen@gmail.com 934 67 962 
Studieleder Rune Finsås Einrem 1 år Rune_einrem93@hotmail.com 909 22 072 
Styremedlem  Per Tomas Eiterstraum 1 år p-eit@hotmail.com 482 78 987 
Styremedlem Torkil Berg 2 år Torkil.berg@alcoa.com 982 52 427 

 

 

mailto:Christer.lukassen@gmail.com
mailto:Rune_einrem93@hotmail.com
mailto:p-eit@hotmail.com
mailto:Torkil.berg@alcoa.com
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Fuglehundgruppa 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Leder 
Nestleder Kjell Arne Antonsen 1 år Kjell.arne@kh-as.no 996 90 022 
Kasserer Trygve Nordås 1 år Trygve.nordaas@alcoa.com 958 99 365 
Forslag Nytt Styre 2020 
Leder Geir Schei 1 år 
Nest leder Bjørn Grane 2 år 
Kasserer Elin Kjønnås 1 år 
Sekretær Marit Wang 2 år 
Styremedlem Tom Roger Strøm 2 år 
Styremedlem Kjell Arne Antonsen 1 år Kjell.arne@kh-as.no 996 90 022 
Matriell Ingvart Evjen 1 år 

Fiskegruppa 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Leder Jim Nerdal 1 år jim@vefsna.com 
Nestleder John Arne Rasmussen 1 år 
Kasserer Lars Farbu 1 år Mp.mosjoen@m3n.no 997 91 771 
Styremedlem Rita Fjeldavli 1 år 

Jaktskytegruppa 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Leder Christer Skotnes Lukassen 1 år Christer.lukassen@gmail.com 934 67 962 
Nestleder Per Tomas Eiterstraum 1 år p-eit@hotmail.com 482 78 987 
Kasserer Lars Farbu 2 år Mp.mosjoen@m3n.no 997 91 771 
Sekretær Ranveig Storfjell 1 år 
Koordinatorer: 
Leirdue Arnold Fjelleng 
Sporting Torkil Berg 
Elgbane Erlend Herring, 

Andre Skulstad 
Materiell Torstein Einrem 

mailto:jim@vefsna.com
mailto:p-eit@hotmail.com
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Jengelhytta 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Leder Tore Hårvik Bjørnå 2 år Tore.haarvik@helgelandkraft.no 
Nestleder Øyvind Bjørnå 1 år 
Kasserer Even Bjørnå 2 år Evebjoe@online.no 
Medlem Finn Fagerbakk 1 år 
Medlem Hugo Lenningsvik 1 år 

Lavasshytta 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Leder Lars Lorentzen 2 år Lars.lorentzen@statskog.no 482 49 036 
Nestleder Øyvind Svartvatn 1 år osvart@online.no 975 72 532 
Kasserer Ola J Morissbakk 2 år 

Litjvasshytta 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Leder Wiggo Pettersen 2 år 
Nestleder Roy Brubakk 1 år 903 60 278 
Kasserer Magne Krutnes 2 år 

Langskarneshytta 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Leder Jim Nerdal 1 år 
Nestleder Kjell Turmo På valg kjellturmo@gmail.com 992 99 946 
Kasserer Jim Nerdal 1 år 

Krutfjellhytta (forslag etter ferdigstillelse) 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Leder Tommy Lian 1 år 
Nestleder Kjell Turmo 2 år kjellturmo@gmail.com 992 99 946 
Kasserer Jan Egil Valla 2 år 
Medlem Terje Johansen 1 år 
Medlem Dag Holmen 2 år 
Medlem Torkil Berg 1 år Torkil.berg@alcoa.com 982 52 427 
Medlem Kristin Nicolaisen 2 år 

Brunreinvatn 

Funksjon Forslag Periode E-mail Tlf 
Utleier Bjørn Tore Bergsnev 1 år Bt_bergsnev@hotmail.com 
Kasserer Bjørn Tore Bergsnev 1 år Bt_bergsnev@hotmail.com 

mailto:Torkil.berg@alcoa.com
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