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Årsmeldinger i VJFF 2022 
 
 

Årsmelding Hovedstyret VJFF  

I årsmøteperioden vi legger bak oss har hovedstyret bestått av leder Nils-Kristian Brubakk, Nestleder 

Cathrine Markussen, Sekretær Christer Lukassen, Kasserer Rita Fjeldavli, Studieleder Rune Einrem, 

Styremedlemmer Per Harald Lien og Kjell Turmo. 

2022 ble et travelt år for hovedstyret. Vi har vært veldig aktiv og involvert på ulike områder. Her nevnes 

blant annet at vi fikk i gang en Kvinnekontakt som har vært svært engasjert og skapt mye aktivitet for 

medlemmer i foreningen. Vi arrangerte sammen med Krutvasshytta en åpen dag på hytta på Krutvatnet 

med god respons, fiskearrangement for speiderne på Tuvneset, kvinnekveld på Nava, introjakt på elg og 

hare og medlemskveld med informasjon om foreningen på Milano.  

Vi har i år hatt kun fysiske møter, og 3 ganger har vi invitert til utvidet styremøte. Noen ganger for å høre 
hvordan undergruppene har det, og et møte for å sikre at alle undergrupper var representert i arbeidet 
med å utvikle nye vedtekter for VJFF, som legges frem i kveld på årsmøte.  
Vi var ved utgangen av 2022 blitt 370 medlemmer i Vefsn jeger og fiskeforening.  
 
Vi takker for engasjementet i foreningen og det arbeidet som gjøres i undergruppene. 
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Årsmelding Jaktskyteanlegget 2022 
 

Åpningen 2022 startet 7 juni, ble avsluttet slutten av september ved jaktstart på Elg.  

 

Elgbanen 
Fikset stagene på løpendeelgen og forbedret vaierføringen på skinnegangen. Generell utbytting av skiver 
og sett over rammeverk. Mulige utfordringer fremover er at elektronikken er utdatert, og er utfordrende 
å få tak i reservedeler til. 

Bjørnebanen 
Ingen aktivitet, påvente av status på nye skinner. 

Jegertrappen 
Overhalet kaster. Flombelysningen er gåen, og må byttes ila 2023. 

Sporting banen 
Flere nye programmer, og fungerer utmerket. Kjempe aktivitet på høsten etter det ble satt i gang etter 
elektronikken ble fikset. Må en del vedlikehold til på anlegget i 2023. 

Våpen 

Har 7 våpen, tre rifler og fire hagler. Kjøpt inn nytt og større våpenskap. 

Generelt 

Godt oppmøte på både Jegertrappen, sporting banen ble meget populær på høsten etter den kom i gang, 
og Elgbanen ble også godt brukt. Bistått studieleder med ca 40 kandidater til jegerprøven. Også meget 
mange som har hjulpet til på anlegget i år. Mye aktivitet av bedrifter, dameskyting og jegerprøver. Ble 
arrangert introjakt fra anlegget som base, med god suksess. 

Leder:  Christer Skotnes Lukassen 
Nestleder: Ingen nestleder i 2022 
Kasserer: Lars Farbu 
Sekretær: Christer Skotnes Lukassen 
Koordinatorer: 
Leirduebanen: Arnold Fjelleng 
Sporting banen: Rune Einrem kom hjem og tok tak i Sportingen. 
Elgbanen Erlend Herring 
  Andre Skulstad 
Materiell Torstein Einrem 
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Handlingsplan for 2023 
Planlegger å starte opp så fort det lar seg gjøre.  

 

Prioritet Gjøremål Oppfølging Ansvarlig Estimert 
tidsbruk 

3 Male alle standplasser 
og evt. hytte 

Innkjøp av maling 
og maleutstyr og 
sette opp 
dugnadskvelder 

 30t 

2 Platt burde 
byttes/fikses 

Kostnads estimat  30t 

1 Flomlys Jegertrap Prisanbud  10t 

5 Bjørnebanen må settes 
opp, skinnegang 

Undersøk av hvor 
mange skinner vi 
har, om det er 
nok. 

 10t 

4 Vegg og lydisolering 
Elgbanen 

Skissere løsning 
og gå til innkjøp. 

 10t 

1 Rundvasking av hytta   2t 

 Grusing/vedlikehold av 
vei 

   

5 Skoging/rydding på 
anlegget 

Ta kontakt med 
Statskog 

RFE, TE 20t 

6 Flaggstang Ved rydding, 
smies det til ei ny 
i ei lang gran e.l. 

 2t 

2 Kasterhus på 
sportingbanen 

Må ha 
laster/løfteutstyr 
for å få det på 
plass 

AF, TE 3t 

1 Innkjøp duer og skudd Gjennomgå 
tilbudene vi har 
fått og avtale 
innkjøp 

TE 10t 

5 Rydding av busker og 
kratt 

Innkjøp av ny 
ryddesag med 
blad 

 10t 

6 Generelt verktøy Gå til innkjøp AS/EH 3t 

6 Pussing av våpen Etablere rutine   

5 Gapahuk Planlegging og 
gjennomføring av 
bygging 

 50t 

1 Service av aggregat  AS 3t 
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Budsjett 2023 
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Årsrapport for Brunreinvatnet  
 
Normalt med besøk på naustet med ca 70  døgn. Tilbake meldinger fra besøkende er positivt. Det 
planlegges ikke den store aktivitet på naustet i år, da det meste så langt er ok. 
Det har vært en ny lekkasje på båten, denne er tettet, men den må følges med på. 
Utleier av naustet: Bjørn Tore Bergsnev  
 
 
 
 
 

ÅRSMELDING FOR LITJVASSHYTTA 
 

Hytta har hatt 8 utleiedøgn siste året. Det har ikke vært gjennomført noe annet arbeid en vasking og stell 
av hytta. Ved er der rikelig av, da det ble utført vedhogst i 2021 og med den utleiefrekvensen som er så 
holder den en stund. Båten på Storvatnet bør skiftes ut, da den både er gammel, og fått en del skader. Der 
er innkjøpt nye årer og ropinner til båten i 2021. 

Da takker jeg av som leder av hyttestyret, og gir pinnen videre til neste mann. 

 

Vedlegg. Regnskap for 2020, 21 og 22. 

Dette fordi kasserer ikke fikk tilgang på kontoen før i 2022. 

 

For hyttestyret 

Roy Arne Brubakk 

 
Regnskap for Litjvasshytta fra 2020 til 2022. 
  
2020: Inntekter på utleie: 1000,- 
           Renter:                           70,- 
           Utgifter:                           0,-                              
           Tot saldo pr 31.12.2020: 11817,36,-                    
  
2021: Inntekter på utleie: 2300,- 
           Renter:                           26,- 
           Utgifter:                           0,- 
           Tot saldo pr 31.12.2021: 14143,36,-   
  
2022: Inntekter på utleie: 2000,- 
           Renter:                           91,- 
           Utgifter:                     4260,92,- 
          Tot saldo pr 31.12.2022: 11973,44,- 
 

Rune Ravassbakk 

Kasserer. 
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Vefsn Jeger- og Fiskerforening  

Jengelhytta  

Regnskap og Budsjett  
    

  

Regnskap        
 

   

      Inn    Ut  

Saldo 1.1.2022     

 

67204,46     

             

Leieinntekter      22051,24     

Retur varer            

Vedlikeholdsmatriell     
       

Propan, forbruksmatriell  
   

 
   -4042,00  

Transport     

 

   -2000,00  

Sirkelsag Dewalt     

 

   -1800,00  

Olje         -12475,61  

Ny utedo     
    0,00  

Bankgebyr         -10,00  

             

Sum     
 22051,24  -20327,61  

             

Resultat      1723,63     

             

Saldo 31.12.2022      68928,09     

 Mindre leieinntekter enn budsjettert og det dårligste året mtp leieinntekter de senere år. Inntekter det 
har tidligere variert mellom 28’-40’ de siste årene.  

Et mindreforbruk i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at det ble kjøpt inn mindre olje enn 
budsjettert. Midler til vedlikeholds materiell ble lavt og det er ikke startet arbeid med ny utedo.   
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Budsjett 2023     Inn    Ut  

Saldo 1.1.2023     

 

68928,09     

             

Leieinntekter     
 30000,00     

Retur varer      2000,00     

Vedlikeholdsmatriell         -5000,00  

Propan, forbruksmatriell  
      -5000,00  

Transport        -4000,00  

Isbor og forlengere        -5000,00  

Olje        -15000,00  

Ny utedo1        0,00  

Bankgebyr           

            

Sum     32000,00  -34000,00  

            

Resultat     -2000,00     

            

Saldo 31.12.2023     66928,09     

  

  

Legger opp til budsjett  i balanse.  

Hovedelen av arbeidet som er satt opp inneværende år er arbeid som ikke ble utført i 2022 som 
maling og kitting av vinduer, male resterende del av hytta. I tillegg ser vi at det burde vært gjort noe 
med taktbjelkene/vindski over gavlveggene og det planlegges for å korte disse inn slik at det blir 
mindre påkjenning ved store snømengder. Takbjelkene er delvis råtten de ytterste 10-20 cm.   

Vi kommer til å kjøpe olje både for årets sesong og planlegger å handle inn 400 liter dette året.  

Hyttestyret ønsker å beholde oppsparte midler da det egentlig i stor grad er ressursutfordringer hos 
hyttestyret som begrenser pådraget og ikke vedlikeholdsbehov.   
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Årsmelding  
Styret i Jengelhytta her fra mars 2022 bestått av Tore Bjørnå-Hårvik (leder), Even Bjørnå (kasserer og 
utleier), Roy Brubakk (nestleder) og Kurt Sandum (styremedlem).  

Leder i styret trekker seg ut fra styret. Det bør minimum være fem i styret for at det skal være nok 
krefter til å holde oppe nødvendig vedlikehold. Det har vært 2-3 stykker på styreturer de siste 
sesongene.  

Styret har iløpet av 2021 gjennomført ett styremøte.  

Styreturen i februar 2021 ble gjennomført for å klargjøre hytta for utleiesesongen, det ble kun kjørt 
opp og ned med olje og materiell i år.   

Styreturen i september ble gjennomført med hovedfokus på rydding og vinterklargjøring og vask av 
hytta. En del nødvendig vedlikehold har blitt skjøvet noen år nå og bør gjennomføres i inneværende 
år.  

Det er fra hovedstyret utrykt et klart ønske om at det etableres nødbu i tilknytning til Jengelhytta, 
dette arbeidet er ikke startet, men det har vært satt av midler til dette slik at man kan gjennomføre 
en del forberedende arbeider som ikke har blitt benyttet. Eventuell nybygging krever godkjenning av 
relevante myndigheter. Det har vært er utfordrende å «finne» tilstrekkelig engasjement til å ta tak i 
denne saken.  

Det har vært et tilbakevendende tema knyttet til oljefyring som oppvarming av hytta etter at det ble 
forbud mot slik oppvarming i bolighus. Enn så lenge har det vært grei tilgang på fyringsolje og det er 
ikke noe forbud mot oppvarming av fritidseiendommer/hytter. Så lenge vi lovlig kan få tak i 
fyringsolje og bruke denne så er det styrets vurdering at dette er den beste oppvarmingsmetoden 
både med tanke på lagringsplass/transport og komfort i hytta. En overgang til ved vil kreve en 
betydelig plass til lagring av veden samt en større logistikk for transport for å frakte denne inn.   

Som både medlemmer i styre og brukere av hytta sommer og vinter har vi ikke de senere årene 
opplevd oljelukt som sjenerende hverken i hytta eller rundt denne. Det er gjort en del tiltak rundt 
dagtank og pumpe for å hindre oljedunst.  

Handlingsplan  
Styret fortsetter med vedlikehold samt strategien for å øke trivsel og markedsføring med tanke på økt 
utleie.   

Konkrete planer for inneværende år stort sett arbeid som ikke ble utført i 2021-22  

• Maling og kitting av vinduer   

• Male siste yttervegg   

• Korte inn utstikk og fikse opp vindski/kasser etter skader    Fikse ytterdør og vannbrett   

Ikke prioritert  
• Båt?  

• Hundebur til gang  

• Forberede ny utedo 2024?   

• Naust?? Vindsperre og utleie/båt -> hva er potensiale?  
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Vefsn Jeger- og Fiskerforening 

Jengelhytta 

 

 

 

 

    Oversikt over eiendeler med verdi > 500 NOK per 14 januar 2022 

 

Oljepeis 2000 

Fyringsolje 4000 

Propanflasker 9 stykk 6000 

Propanbrennere 2 stykk 1000 

Strømaggeregat GeBe 2,2 Kw 3000 

Div verktøy 2000 

Madrasser 10 stk 2000 

Plastbåt m/årer 2 stk 15000 

Flyte og redningsvester 8 stykk 2000 

Isbor 3 stykk 1000 

Dyner og puter 10 stykk 5000 

DAB radio 3500 

Gasskomfyr 8000 

Batteridrill dewalt (2020), bajonettsag (2021), 
sirkelsag (2022) 

6000 

Solcelleanlegg og lys (2020) 20000 
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Årsmelding for krutvasshytta 2022 og Handlingsplan for 2023  

  

Krutvasshytta har i 2022 hatt 42 utleiedøgn. Vi har hatt 4 styremøter i 2022  

Følgende har vært gjort i løpet av året   

-Skaden på naustet ble reparert første helgen av juli. Plukket søppel i og rundt naustet.  

-Vi arrangerte i samarbeid med hovedstyret åpen dag, som ble godt gjennomført. Vi kunne vel ønsket 
bedre oppmøte, men det var helt akseptabelt.  

-Utedoen ble malt innvendig og det ble hengt opp lys, så det ble litt penere. Leveggen på terrassen 
ble malt i samme farge som hytta.  

-Det ble også i 2022 avholdt Alcoa dugnad, hvor medlemmer av VJFF og Alcoa ansatte gjorde en 
meget bra dugnad. Da ble vinduer på hytta malt, utedoen ble renovert med listverk o.l. På den 
dugnaden ble også resterende skader på naustet ved Krutvatnet reparert (Roy Olaisen ledet dette 
arbeidet)  

 -Brønnen ble merket med stake og skilt.  

-Ellers har vi utført div vedlikehold/oppgradering. Kjørt oppover gass og div utstyr.  

  

Handlingsplan Krutvasshytta 2023 -Snekre lem 
foran ytterdøra.   
-Maling av hytte, uthus og evt. Naustet nede ved vatnet.  

-Legge inn rør til brønn slik at vi får konstant tilsig av friskt vatn.  

-Sette inn 2 nye vindu i uthus, Et i bakveggen og et nytt vindu på utedoen.  

-Utvide platt/fylle opp med subus foran hytta.  

-Snekre nye dører på naustet ved krutvatnet.   

Gjennomføre alcoa foundation-dugnad hvis vi får tildeling i år. (Vi har søkt)  

  

MVH  

Styret i krutvasshytta v/Kjell 
Turmo.  
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Budsjett for Krutvasshytta 2023  

• -Lem foran ytterdør                                                                        kr 5000  

• -Maling hytte og uthus                                                                   kr 4000  

• -Utvide platt/fylle opp med subus.                                                 kr 5000  

• -Leie av minigraver.                                                                       kr 3000  

• -Nye dører naust                                                                             kr 3000  

• -Div. forbruksartikler (gass, toalettpapir, stearinlys mm)              kr 3000  

• -Ny stige.                                                                                        kr 8500   

• Totalt budsjetterte utgifter for 2023 blir                                           kr 31 500 
____________________________________________________________   

• Saldo på konto pr. 31.12.2022                                                             Kr 45 139,32                                            

  

Kasserer Krutvasshytta  

John Arne Rasmussen  
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VJFF LAVASSHYTTA 

 

ÅRSMELDING 2022 

Styret har bestått av: Øyvind Svartvatn, Roger Solvang, Torstein Gjellesvik. Ola J. Morrisbakk og Lars 
Lorentzen.  

Utleien i 2022 har hatt en svak økning i forhold til de 2 siste årene. 

Det er gjennomført 2 arbeidsturer i 2022. Følgende ble utført: Vedhogst, Ny salong anskaffet og 
fraktet til hytta, samt vedlikehold/ renhold av hytte og uthus.  

 

 

 

 

Utleiedøgn 2022: 23 døgn. 

Utvikling utleie: I 2009 ca. 80 dgn. I 2010 ca. 80 dgn. I 2011 ca. 40 dgn. I 2012 ca. 30 dgn.                     
I 2013 ca. 22 dgn. i 2014 ca. 40 dgn. I 2015 54 dgn. I 2016 ca. 20 dgn. og i 2017 20 dgn.                          
I 2018 30 dgn. 2019 70 dgn.  2020 15. dgn. 2021 10 dgn. 2022 23 dgn. 

 

HANDLINGSPLAN 2023 

Maling av hytta, transport og vedsjau.  Erstatte båten i Lavatnet. Gjennomgang av elektrisk anlegg. 

Begynne med å planlegge nytt naust i Lavatnet og eventuell flytting av det (flytting må det søkes 
om) 
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 FORSLAG BUDSJETT 2023 

Inntekter: Leieinntekter:                        5000,- 

Andre inntekter.          2500,- 

 

Utgifter:  Drift/Vedlikehold:                                   4000,- 

   

  Takstige               2000,-   
                 

  Transport:                1000,-   
   

  Ny båt:                                                 26 000,-  

 

 

Mosjøen 7.02.2022 

 

For hyttestyret 

Lars Lorentzen 
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                   Årsmelding Langskardneshytta 2022. 

 

 

 

I 2022 har Langskardneshytta vært godt besøkt av både turgåere og jegere, og også folk som 

har vært innom bare for å koke seg kaffe. Hytta ble lånt ut til Mosjøen hundekjørerklubb, da 

de hadde treningssamling m/en overnatting. Det ble fraktet inn ved, og gjort noe forefallende 

vedlikehold. 

 

04.02.23 

Kjell Turmo. 
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Årsmelding 2022 – Studieutvalget 
Som tidligere år ble det i 2022 også arrangert to jegerprøvekurs, et på våren (instruktør Lars 
Farbu) og et på høsten (Rune Einrem). Det var grei deltakelse med totalt i underkant av 40 
deltakere. 

Det er en stor glede at foreningen fikk utvidet jegerprøvekorpset med en ny, godt kvalifisert 
instruktør, Per Harald Lien. 

Studiegruppa jobbet mye med introjaktkurs for elg i løpet av 2022. Takket være Per Harald 
Lien og Per Storvik ble arrangementet en suksess med 6 deltakere som fikk grundig innføring 
i elgjakt, samt deltakelse på dette. 

Ønsker i tillegg å rette en stor takk til Statskog for samarbeidet med introjakten. 

I tillegg ønsker studieleder å takke Lars Farbu, Andreas Rørvik, og gjengen på 
jaktskyteanlegget for upåklagelig samarbeid også i 2022. 

 

Handlingsplan 2023 
Jegerprøvekurs: 

- Vår 
- Høst 

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

 

 

 

Rune F. Einrem 

Studieleder Vefsn JFF 
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Sammendrag fra kvinnekontakten 2022 
 

– Det har vært flere fluefiske kaste kvelder på Baågneset. 
Det har møtt nybegynnere og øvede som har møttes for å trene/ kaste med flue stang. 
Cathrine Markussen har vært ansvarlig for kveldene. 
 

– Jeg har vært innom jegerprøvekursene for å møte de nye jegerne. Får vi ikke disse på 
skytterbanen feller 50% fra. 

 
– Skytteranlegget 

Vi har skutt leirduer og rifle. Til tider så mange damer og nybegynnere at vi måtte ta i bruk 
begge leirduebanene. 
Både på rifle og hagle har jeg sett viktigheten av at kommende jegere får prøve våpen før de 
kjøper egne. 
Vjff har lånevåpen i tillegg har jeg gjort privat avtale med Nava Sport AS. Jeg har arr flere 
runder med våpen prøving på begge banene. 
 

– Jeg har vært med på intro jakt av elg. Statskog stilte velvillig opp med vald til oss. 
Dette var første gang det ble arr i Vjff. 4 damer og 1herre gjennom førte kurset. Vi 
hadde base i hytta på skytteranlegget. Opplevelsene sto i kø,og vi lyktes å felle 1elg. 

Vi fikk flå elgen hos Bolstad Vilt, senere ble den skjært ned og pakket på samme plass. 
Som avslutning ble det elg fest med egne råvarer. 
Tusen takk til Per Harald, Per og Rune 
 

– Jeg var på fritids messa Fredag etter å ha blitt invitert av Nava Sport AS, flere delte på 
lørdagen. Slik fikk vi møtt mange medlemmer og evt nye. Vi fikk informere om hva vil 
har å tilby i Vjff. Det ble også gjort avtaler om å komme på skoler å holde foredrag til 
ungdommen hvilke muligheter de har i foreninga vår. 

 
– Harejakt 

Harehundgruppa har ligget brakk i mange år! 
Det ble etterspurt intro jakt på hare. Statskog stilte også her opp med gratis jakt kort og vald. 
Det ble en dag full av opplevelser, mange nye ord og utrykk under teori delen av kurset. Det 
er nå stor pågang  for nye intro jakt/hare kurs og jeg har liste til høsten 23 
Kurset ble omtalt med flere sider i dunkeringens medlems blad. 
 

– Nava sport AS arr damenes aften for oss som er inntr i jakt,fiske og friluftsliv. Jeg, 
Cathrine Markussen, Rune Einrem  var representert fra Vjff. Det kom damer fra bla 
nabo kommunenes jeger og fiske foreninger, der det var ønske om at vi kunne 
samarbeide i fremtiden. 

 
– Takk til alle damer som har kommet på arr, takk til alle hjelpere. Uten dere har dette 

vært umulig 
Laila Nævervei 
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Årsmelding fuglehund gruppa 2022. 
 

Styret: 
Leder: Geir Schei 

Kasserer: Elin Vibeke Kjønnas 

Sekretær: Tom Roger Strøm 

Styremedlem: Bjørn Grane 

Styremedlem: Line K Grøvnes 

Styremedlem: Kjell Arne Antonsen. 

 

2022 ble totalt sett et år med betydelig større aktivitet en 2021, dette kommer av at pandemien 
satte en stopper for aktivitet i 2021. Mange nye fjes å se på våre aktiviteter, og en vår prøve i 
Hattfjelldal som historisk sett hadde flere deltakere en noen gang. 

 

Sosialisering og bålkaffe på Baågneset:   

Ukentlig aktivitet på Baågneset med fokus på sosialisering, ringtrening frem mot utstilling og apport. 
Godt oppmøte stort sett hver kveld, vi har stilt opp med bålkaffe hver uke frem mot ferien. Artig å se 
så mange nye fjes som møter opp, viktig både for hund og eier å møte nye. 

Skyting ved skyte anlegget i Kvalforsmarka: 

Også i år arrangerte fuglehund gruppa skyte kveld ved anlegget til VJFF i Kvalforsmarka. Medlemmer i 
gruppa stilte opp og fyrte opp grillen og grillet pølser til de fremmøtte. Det ble kokt kaffe og stekt 
vafler, så vi hadde en riktig trivelig kveld der oppe. Alle som kom fikk tilbud om en runde gratis 
skyting, det ble brukt av midlene vi får for å taksere ryper for Statskog. Det er gruppas medlemmer 
som gjør jobben, så det skulle bare mangle at vi ikke skulle gi noe tilbake. 

Aversjon hund/sau: 

Vi har hatt flere runder med aversjonsdressur også i år, men vi ser at vi kanskje må begynne tidligere 
på året for å få med flere. Dette er viktig mtp å unngå at hund angriper sau. Vi ønsker å rette en stor 
takk til de som stiller sine sauer til disposisjon til dette.  

Taksering av ryper for Statskog:  

Vi har på oppdrag fra Statskog gjennomført rypetakst også i år. I år hadde vi møter i forkant med 
Statskog, de ønsket å få kartlagt noen nye områder. På bakgrunn av dette trengte vi flere taksører og 
vi hadde 2 kartleggingsmøter for å få en oversikt over mulige kandidater. Det var relativt stor 
interesse for dette, og de nye fikk nødvendig opplæring i modellen som brukes. Tilbakemelding fra 
Statskog var at vi hadde løst oppdraget tilnærmet prikkfritt.   

 

  

Apport prøve: 
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Apport prøve arrangeres annenhvert år mellom VJFF og Rana JFF, og i år var det Vefsn sin tur til å 
arrangere. Prøven ble arrangert fra skyte anlegget i Kvalforsmarka og det var bra med deltakere. 
Prøven ble arrangert over 2 dager med bålkos og grilling på kveldene. Walter Paulsen og Trygve 
Nordås sto for arrangementet.   

 

Jaktprøve for stående fuglehund:  

Det ble arrangert 2 prøver for stående fuglehund i 2022, en vår prøve og en høstprøve. Vårprøven 
ble den største noen sinne i VJFF og ble arrangert fra hotellet i Hattfjelldal over 3 dager. Prøven ble 
virkelig en suksess med masse gode tilbakemeldinger før, under og i etterkant. Det er dyrt å 
arrangere fra hotellet, så noe stort overskudd økonomisk ble det ikke. Når det er sagt så får vi 
tilbakemeldinger som sier oss at renommeet til foreninga er betydelig styrket.  

Den totale økonomien gikk med et lite overskudd, men vi har store utgifter på premier og 
bruksmateriell på prøvene så noe stort overskudd er det ikke snakk om, men vi har rimelig stor 
aktivitet for våre medlemmer og det må være det viktigste. For utfyllende info mtp økonomi: se 
regnskap. 

 

Mvh: Tom Roger Strøm  

Sekretær VJFF/fuglehund gruppa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan for fuglehund gruppa 2023 
 

Aktivitet                                         Innhold                                                       Ansvar 
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Sosialisering/dressur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsfest for 
medlemmene i 
fuglehund gruppa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårprøven for 
stående fuglehund. 
 
 
 
 
 
 
Aversjon hund/sau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitet 
 
Leirdueskyting 
 
 

Vi starter opp med sosiale sammenkomster 
På Skjervengan hvor vi diskuterer hund og 
legger opp til forskjellige dressur økter. 
Aktiviteten flyttes opp på Baågneset i løpet 
av våren hvor vi starter opp med ringtrening 
i forkant av utstillings sesongen. Vi 
oppfordrer medlemmene til å komme med 
ønsker og tipps til aktiviteter på disse 
sammenkomstene.   
 
 
Det ble vedtatt for noen år siden at 
pengene vi tar inn på takst for Statskog skal 
gå til medlemmene i gruppa. Vi har i den 
forbindelse besluttet å holde en årsfest for 
medlemmene i fuglehund gruppa. Festen 
planlegges avholdt på Baågneset den 24/2, 
og det serveres koldtbord med en drikke til. 
En liten egenandel for å dekke leien av 
huset på 100 kr, men mat og en drikke til 
maten står fuglehund gruppa for. 
 
 
Vår prøven arrangeres også i år fra Hotellet 
i Hattfjelldal, og tidspunkt for årets prøve er 
21-23 april. Prøven er tildelt CACIT og 
prøveleder for årets prøve er Tom Roger 
Strøm. Vi håper på et minst like godt 
arrangement som tilfellet var i 2022.   
 
 
I år som tidligere år skal vi arrangere 
aversjonsdressur hund/sau, men vi ønsker å 
starte tidligere i år. Dette for å få med flest 
mulig og vi skal forsøke å få med et bredere 
spekter av hunder. Statistikk viser at det er 
ikke den typiske fuglehund rasen som 
nevnes i forbindelse med hund som 
angriper sau. Vi kommer til å gå bredere ut 
og annonsere tilbudet for å treffe flere.  
 
 

                   Innhold                                                     
  
Vi har de to siste årene arrangert en felles 
skyte kveld med grilling ved skyte anlegget i 
Kvalforsmarka. Dette dekkes for gruppas 

Aktivitetsgruppa 
ved Stig Pedersen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret i fuglehund 
gruppa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tom Roger Strøm. 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell Arne 
Antonsen  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvar 
 
 
Styret.  
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Rype takst for 
Statskog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høst prøve for 
stående fuglehund.  

medlemmer av inntektene vi får for rype 
takseringa.   
 
I år som så mange år tidliger eer det planen 
at vi skal taksere rypebestand på Statskogs 
eiendom. I 2022 fikk vi tildelt et betydelig 
antall nye linjer, disse har vi evaluert og gir 
tilbakemelding på til Statskog. Ikke alle 
linjene som egner seg for taksering. Vi er i 
god dialog med grunneier, og regner med vi 
blir møtt med forståelse mtp linjene som 
bør tas vekk. Statskog er godt fornøyd med 
jobben som VJFF gjør med taksten.     
 
Høst prøven arrangeres også i år fra hotellet 
i Hattfjelldal. Årets prøve arrangeres helgen 
2-3 september  
 

 
 
 
 
Bjørn Grane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einar Einmo. 

 

Tom Roger Strøm  

Sekretær fuglehund gruppa. 
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Satsingsområder og aktiviteter i Vefsn jeger- og 
fiskerforening 2023-25 

 

Bakgrunn for aktivitetene som foreslås er ønsker medlemmene i VJFF har kommet med og 
tillitsvalgtes ønske om å holde et høgt aktivitetsnivå til det beste for medlemmene og framtidig 
rekruttering.  

 

Jakt 

Jegerprøvekurs 

Introjakt: Hare, elg, hjort, gås, skogsfugl, sel 

Kurs i fellefangst og åtejakt 

Kurs i våpenstell 

 

Fiske 

Havfiskeaktiviteter 

Kurs i kveitefiske 

Fiskesommer 

Isfiskeaktiviteter 

Fisketurer 

Fluekastekurs 

Fluekastekvelder 

 

Hund 

Førstehjelp for hund 

Jaktdressurkurs 

GPS og hund 

Friområde for hund 

 

 

 

 

Jaktskyteanlegget 

Sktandplasskurs 
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Instruktørkurs hagle 

Jaktfelt 

Rifleskyting 

Hagle/leirdueskyting 

 

Familieaktiviteter 

Friluftslivsaktiviteter, turer i nærmiljøet 

Aktivitetsdag 

Turgruppe 

 

Mat 

Soppsanking 

Bær og urter 

Videreforedlingskurs 

Filetering av fisk 

Skog til bord  

 

Håndverk 

Knivmakerkurs 

Øksemakerkurs 

Kokse/turkopp og kaffepose i skinn 

 

Tillitsvalgte 

Seminar for tillitsvalgte 

 

Fotokurs 
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Undertegnede har representert VJFF i rådgivende utvalg (RU) for Lomsdal - Visten nasjonalpark. 
Det er avholdt ett møte i RU i 2022. 
Ser ut som om vi må være tålmodige når det gjelder tilgang til parkering oppe i anleggsveien. 
(Tverålia) Til det er det for mye motstand mot å åpne deler av veien for trafikk. 
Men vi får se det an, -og holde saken varm. 
--- 
Mvh 
Lars Lorentzen 
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Vedtekter for 

Vefsn Jeger- og Fiskerforening 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Vefsn Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet VJFF. 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs 
gjeldende strategidokument i tillegg til: 

• Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestanden ved 

positive tiltak på vilt og fiskestellets område. 

• Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt, fiske og friluftsliv. 

• Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark. 

• Å innarbeide respekt for jakt, fiske og friluftslovgivning hos allmennheten. 

• Å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap. 

• Å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk. 

• Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid. 

• Å tilrettelegge for bevegelseshemmede og handikappede. 

• Å arbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå disse 
målene. 

• Å arbeide for å etablere medlemsfordeler. Det skal sørges for at foreningens medlemmer 
gis prisfordeler i forhold til ikke medlemmer. 

 

§ 3 Medlemskap 

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli 
medlem. Foreningen er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer. 

Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet. 

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten er 
betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år. 

Styret i foreningen kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold 
til NJFFs sentrale vedtekter. 

 

 

 

§ 4 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og representantskap. Betalt kontingent 
gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører 

besluttet andel til foreningen. 
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§ 5 Foreningens/lagets styrende organer 

a) Ordinært årsmøte 

b) Ekstraordinært årsmøte 

c) Styret 

§ 6 Årsmøte 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret 
minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til 
årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig saksliste 
behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres 
protokoll fra årsmøtet. 

På årsmøtet skal følgende behandles: 

1. Konstituering av møtet 

- Godkjenning av innkallingen 

- Godkjenning av dagsorden 

- Godkjenning av forretningsorden 

- Valg av ordstyrer 

- Valg av sekretær 

- Valg av tellekorps 

- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

2. Årsmelding fra siste kalenderår 

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 

4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 

5. Retningslinjer for foreningsdriften 

6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 

7. Styrets forslag til årsplan og budsjett 

8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap  

9. Valg av styre i henhold til § 8 

10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov 

11. Valg av valgkomite på tre medlemmer 

12. Valg av revisor(er) 

13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer/hederstegn 

14. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm 

 

 

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. 

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt 
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det 
foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende 

mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.  

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til 
stede med talerett. 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
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Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet 
det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling 

må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte. 

Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 

Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen. 

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til 

stede med talerett. 

§ 8 Styret 

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer, samt tre varamedlemmer og skal velges av 
årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. Styret 
består av årsmøtevalgt leder, nestleder, kasserer, sekretær, rekrutteringsleder og minst to 
styremedlemmer valgt etter funksjon. 

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer 
av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til 
stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen/laget og for de vedtak som gjøres. 

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.  

 

§ 9 Styrets plikter 

1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og 
foreningens/lagets retningslinjer. 

2. Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte 

vedtak i saker av interesse for foreningen/laget. 

3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det 
siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan 
i samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år. 

4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt 
eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre 
ekspedering til NJFFs forbundsstyre.  

5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre 

tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret. 

6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk 
støtte. 

7. Ivareta foreningens arkiv. 

 

§ 10 Regnskap 

Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. 
Revisjonen gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. 

Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for 
foreningen blir påført i tjeneste. 

§ 11 Vedtektsendringer 

Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved endringer 
i vedtektsnormen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine vedtekter på først-
kommende ordinære årsmøte. 

Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3 
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flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.  

§ 12 Domsutvalg 

Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale 
vedtekter og normer. 

§ 13 Utmelding av NJFF 

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende 
fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak 
må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen. 

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene, 
kan NJFFs forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens eiendeler på 

uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området. 

§ 14 Oppløsning av foreningen/laget 

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge 
det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på 
hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan NJFFs 
forbundsstyre vedta at midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets 
formål i kommunen eller distriktet. 

Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets 

styre å beslutte oppløsning. 
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Styringsdokument for Vefsn Jeger- og Fiskerforening 

 

 

Foreningens utvalg 
 

Foreningen består i tillegg til styret av følgende utvalg/grupper: 

• Fiskeutvalg 

• Fuglehundgruppe 

• Hytteutvalg for Jengelhytta, Krutvasshytta/Naustet på Brundreinvatnet, Lavasshytta, 
Litjvasshytta, Langskarneshytta. 

• Jaktskyteutvalg 

• Rekrutteringsutvalg 

• Kvinneutvalg 

 

Utvalg skal bestå av: 

• Leder 

• Nestleder 

• Kasserer 

Utvalgene kan selv foreta supplering av medlemmer etter behov.  

Leder av utvalg rapporterer direkte til hovedstyret og blir innkalt til styremøter etter behov. 

Rekrutteringsutvalget bør bestå av kvinnekontakt, opplæringskontakt, webansvarlig, 
jegerprøvekontakt og ungdomskontakt.  

 

Utvalgenes plikter er å forvalte foreningens aktiviteter og tilbud i h.h.t. foreningens vedtekter. 
Det skal sørges for løpende vedlikehold og fornying i h.h.t. godkjent budsjett/handlingsplan. 

 
 


