
 

Kråkerøy Jeger - og 

Fiskerforening 
Stiftet 04.04.84 

Tilsluttet Norges Jeger - og Fiskerforbund 

 

 

 

 Jakt og Fiskeglede til alle  - for alltid 
www.kjff.net 

 

Side 1 

 

Medlemsmøte 12. januar 2011 kl.1900  
i Nøkledypet Båtforengs klubblokalet 

 
Antall tilstede;  29 stk  
 
Leder ønsket velkommen til 2011. GODT NYTT ÅR.  
 
Det er ikke mye som skjer på denne årstiden, men styret har arbeidet med 
evalueringsskjema om “hva ønsker du at KJFF” prioriterer for 2011. Det har blitt laget et 
skjema som ligger på våre “nye” hjemmesider. www.kjff.net 
 
 
Utvalg, grupper og komiteer 
Kasserer, vi har fotsatt godt med penger på bok. 
Jegerutvalget, Søndag 20 mars blir det arrangert i samarbeid med Hvaler JFF en figurjaktsti. 
Banen rigges den 13. Mars, så kan du hjelpe til noen timer si i fra   
Jaktterreng på gang? Det er et stort terreng i Valdres, med to hytter. Jakt på fugl, hare, rådyr 
og en hjort, samt gode fiskemuligheter. Pris diskuteres med grunneier. 
Flere terreng på gang, jegergruppa sjekker nærmere og legger frem sine forslag til styret. 
Fiskerutvalget, intet nytt. 
Ungdomskontakt, intet nytt. 
Studieleder, intet nytt, men det er muligheter for harejaktkurs. Ta kontakt dersom du ønsker 
et slikt kurs. Det er også jegerprøvekurs på gang, oppstart 8. Feb. Les mer på kjff.net 
Mulighet for andre kurs som for eks. blodspor og ettersøk. 
Hytte & Turkomiteen, en tur innom ved nyttårshelgen. Fulgte ulvespor fra bommen opp til 
hytta, hvor tre dyr hadde oppholdt seg. Fant også en elgkalv. 
Arisholmengruppa, Vi har annonsert, og listene for 2011 er i ferd med å fylles opp allerede. 
Redaktøren, Nye sider! Kjff.net  Bruk din stemme på vår avstemming ang. Hvilke arter du 
ønsker jakt på, hvilke kurs du kunne tenkt deg eller hvilke fiskearter du ønsker fisketurer 
etter. Foreningen skal prioritere aktiviteter ut i fra hva denne undersøkelsen gir for resultat, 
så det er viktig at du gir din stemme. Her avgjør flertallet !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kjff.net/
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Et flott tiltak om jakt på gås har blitt gjennomført i Vestfold; 
Vil møtes om gåsa  

 
Det er nok i seineste laget å sikre seg julegåsa nå, 
men Tønsberg kommune starter iallfall planlegginga 
av neste års jakt i god tid: Torsdag inviterer de 
jegere, grunneiere og andre gåseinteresserte til 
møte for å starte arbeidet med ny forvaltningsplan 
for gås.  

Tønsberg kommune har valgt å arrangere et åpent 
møte førstkommende torsdag (9/12) kl 18 med grågås som 
tema. Tema for møtet er utfordringer med gås i forhold til beiteskader, jakt og forvaltning. 
Arne Follestad fra NINA holder foredrag.  
- Tønsberg kommune skal i likhet med andre kommuner i Vestfold lage forvaltningsplan for 
grågås. Hensikten er å framskynde tidspunktet for jaktstart på høsten. For å kunne ta andres 
erfaringer inn i denne forvaltningsplanen, inviterer derfor kommunen til møte. Møtet passer 
for andre kommuner, interesserte grunneiere, representanter for grunneierlag, bondelag, 
bonde-og småbrukerlag, jegerforeninger, Vestfold Fylkeskommune, Fylkesmannen, Statens 
Naturoppsyn og andre interesserte, heter det på Tønsberg kommunes nettsider. 
Erfaringer særlig fra Nord-Trøndelag viser at det er viktig med tilrettelegging av gåsejakta for 
å få best mulig utbytte, og sikre at gjessene ikke fortsetter høsttrekket for tidlig. Du kan lese 
mer om dette i de relaterte artiklene under. 

 
 
Relaterte artikler  

·         Yes, nå er det gjess!  
·         Fylkesmannen vil doble gåsejakta  
·         Mer samarbeid om gåsa  
·         Tidligstart for gåsejakta  
·         Ny plan gir tidlig jaktstart  
·         Tidlig gåsestart i sør  
·         Skal forske på trøndergåsa  
·         Nettside for gåsejakta  

 
I denne forbindelse har jeg gjort en henvendelse til Pål Erik Jensen i Fylkeskommunen. 
Kanskje får vi til noe lignende her i Østfold. Mye som skal på plass, men det meste ordner seg 
med litt engasjement. 
Referatet fra siste medlemsmøte/viltaften i november 2010 besto mest av spising og hyggelig 
sosialt samvær. If forsikring besøkte oss og la fram sine tilbud. 
 

Foto: Åsgeir Størdal 

http://www.tonsberg.kommune.no/cms/cms.nsf/($All)/ED39A9A19D1B0926C12577ED004B0334?OpenDocument
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=82965884&displaypage=TRUE
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=73181842&displaypage=TRUE
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=68477816&displaypage=TRUE
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=46427676&displaypage=TRUE
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=32821556&displaypage=TRUE
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=12781277&displaypage=TRUE
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=11197272&displaypage=TRUE
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=9345279&displaypage=TRUE
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Referater og orienteringer 
Vi har kontrakt her i huset ut 2011. Synes dere det er greit å være her, eller ønsker dere dere 
tilbake til Folkvang. Det leies ut i kjellerstuen, men pris pr. kveld vites ikke. Vi kan inngå ny 
leiekontrakt her for nye to år, tror jeg. 
Referat fra fylkeslagets styremøte 18/11 for 2010 
Høring – Forvaltningsplan for Ytre Hvaler Nasjonalpark 
 
Ny hund drept av ulv i Østfold  

 
Dreveren Chico ble i helgen drept av ulver ved Østerbo i Halden under rådyrjakt. Ulvene 
tok hunden ikke mange kilometerne sør for der en drever ble drept for bare et par uker 
siden.  

Episoden er omtalt i en rekke medier. Se linker under. 
Publisert: 13.12.2010 Oppdatert: 13.12.2010 Ole-Håkon Heier Utskriftsvennlig versjon  

Relaterte linker  
 Drever drept av ulver, Demokraten 12.12.10  
 Chico var sjanseløs mot ulven, Fredrikstad blad 12.12.10  
 Chico ble lett bytte for to ulver, NRK Østfold 12.12.10  
 Tatt av ulv, Sarpsborg arbeiderblad 13.12.10  

 
 

 
 
 
  

http://www.njff.no/portal/page/portal/admin/utskriftsside?element_id=97563905
http://www.demokraten.no/lokalnytt/article5413728.ece
http://www.f-b.no/nyheter/chico-var-sjanselos-mot-ulven-1.5882577
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.7421739
http://www.sa.no/lokale_nyheter/article5413914.ece
http://www.njff.no/portal/page/portal/admin/utskriftsside?element_id=97563905
http://www.njff.no/portal/page/portal/admin/utskriftsside?element_id=97563905
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”Tordenskjolds soldater” og de andre medlemmene 
 
Aktivitet og medlemstall går i bølger i alle foreninger.  De fleste foreninger opplever også at 
det i perioder er vanskelig å få folk til å ta på seg tillitsverv, ofte må de samme personene ta 
på seg oppgaver igjen og igjen. En helt vanlig situasjon, men hvorfor er det slik? Er det så 
sikkert at folk ikke vil, ikke orker eller ikke gidder? Vi stiller spørsmålene og vil i fellesskap 
prøve å finne noen av svarene på følgende:  
 

- Kan det vær noe med hvordan foreningen drives?  
- Hvor lett er det for medlemmene å ta kontakt hvis de vil bidra? 
- Kjenner vi medlemmene våre? Har vi noen gang prøvd å kartlegge ressursene?  
- Hva slags kommunikasjon har vi med enkeltmedlemmene våre, og tror vi den er 

tilstrekkelig?  
- Er foreningens ”gjengangere” til hinder for at nye krefter slipper til?  

 
Ungdomsleder i NJFF-Østfold Bjørn Myrvang orienterer om hvordan vi lykkes med 
ungdomsarbeid. 
 
Hva fungerer bra i Kråkerøy JFF? 
Eget jakt og fiske terreng  
2 x Jakt og fiske kurs 
Økonomi, gir mulighet 
Bra hjemmesider 
Styret fungerer meget bra 
Sosialt samhold med andre 
Felles aktiviteter med andre foreninger 
Turer og kurs er bra 
Åpent miljø, lett å lære! 
Ofte møter, god tilgang på informasjon 

 
Hva kan foreningen bli bedre på? 
Tilbud på skyting med rifle og feltskyting, samt jaktterreng for rifle 
Flere fisketurer 
Økonomisk støtte til barn/ungdom for aktiviteter 
Flere turer/aktiviteter 
Utvikle samarbeid med andre foreninger 
Temakvelder eller foredrag på medlemsmøter 
Fisketurer, på sparket. Må ikke nødvendigvis planlegge alt. Hva med ringeliste? 
Bedre egnet lokale for inne aktiviteter, tilsvarende Folkevang vi hadde før 
Få med ungdom i ulike verv 
Møte opp på aktiviteter som arrangeres av foreningen 
Forbedre kursvirksomhet 
Bedre egnet lokale 
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Utfordringer i kø 
God drift i foreningen 
Markedsføring/kommunikasjon 
Merkevarebygging 
Kvalitetssikring i ulike ledd 
Økt samarbeid mellom foreninger og internt 
Medlemspleie 
Aldersinndeling 
Jentesatsing 
Ungdomsansvarlig 
Skoleprosjekter 

 
 
Leder takket Bjørn Myrvang for sitt foredrag som inneholdt mange gode forslag/innspill 
foreningen helt klart kommer til å se nærmere på.  
 
Bilder fra møte; 
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/Sekr. Pål Høyum 
 


