ÅRSPLAN FRA ELVEUTVALGET FOR 2020.
(Med forbehold om hva som skjer i forbindelse med Corona viruset).
Elveutvalget ønsker å informere om følgende i forbindelse med laksefiske i
Enningdalselven og andre aktiviteter i 2020.

Laksefiske i Berby
Fisket starter 23. 05. 2020 kl 00.01 for medlemmer. For fiskere som ikke er
medlemmer i A.J.F.F. starter fisket 25. 05. 2020 kl 18.00. Fisket avsluttes 15. 08.
2020 kl 23.59. Sesongkort for Berby selges kun til medlemmer i Arbeidernes Jegerog Fiskerforening, Halden. Både hovedmedlemskap og sidemedlemskap gjelder.
Frist for å søke om sesongkort
NB! Frist for påmelding er onsdag 15. april 2020 innen kl 23.59. Søknader
skrives på vedlagte blankett og leveres enten i foreningslokalet eller på internett
til granligutten@halden.net
Kriterier for å bli tildelt sesongkort er som følger
Pri 1: Innenbygdsboende i Halden med minimum EN godkjent dugnad i foreningens
regi i løpet av våren 2020.
Pri 2: Utenbygdsboende med minimum EN godkjent dugnad i foreningens regi i
løpet av våren 2020.
Pri 3: Innenbygdsboende uten godkjent dugnad i løpet av våren 2019.
Pri 4: Utenbygdsboende uten godkjent dugnad i løpet av våren 2019.
Kortpriser for Berby 2020
Sesongkort senior:
Kr 3.000,Sesongkort junior:
Kr 1.400,Sesongkortet gjelder både for Berby og Svingen.
Ukekort, medlemmer:
Døgnkort, medlemmer:

Seniorkr 800,Senior kr 200,-

Junior kr 300,Junior kr 100,-

Ukekort, ikke medlemmer:
Døgnkort, ikke medlemmer:

Senior kr 1300,Senior kr 350,-

Junior kr 500,Junior kr 150,-

Weekendkort, ikke medlemmer fra fredag kl 18.00 til søndag kl 18.00:
Senior kr 600,Junior kr 300,-.

Fra 23. 05. kl 00.01 fram til 25. 05. kl 18.00 og første ukekort gjelder egne priser for
medlemmer som ikke kjøper sesongkort.
Ungdomskort
Foreningen viderefører ordningen med gratis sesongkort for AJFF
ungdomsmedlemmer i Berby og Tista. Ordningen gjelder for de mellom 12 (fra det år
de fyller 12) og 17 år (ut det år de fyller 17). Foreldre/foresatte kvitterer for at de tar
ansvar under fisket. Kortet gjelder hele sesongen i begge elver.
Dugnader i Berby og Svingen
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

18. April
25. April
02. Mai
09. Mai

Alle dager fremmøte kl 10.00 på Berby. Dersom det blir krise, kan det bli en eller
annen dag i tillegg som vi kommer tilbake til.
Utlevering av sesongkort
Onsdag 13. 05. 2020 fra kl 18.00 i foreningslokalet på Refne.
NB! Husk å medbringe gyldig medlemskort for 2020 og betalt fiskeavgift for 2020.
Vakthold i Berby
Første dag med vakthold blir mandag 20. april 2020. Deretter vakthold hver dag frem
til sesongstart.
Første dag med vakthold på høsten blir 16. august.
NB! Dersom dato ikke passer, ta kontakt med andre på listen.
Salgssted for fiskekort til Berby
Salg av fiskekort vil i år skje hos Jernia Billington, Storgata 6, 1767 Halden. Telefon
69172420. E-post post@billingtonjern.no Åpningstider mandag – fredag 08.00 –
17.00. Lørdag 09.00 – 14.00. Betaling skjer med Vipps.
Husk at betalt Fiskeravgift må fremvises ved avhenting av kort, dette gjelder alle
typer kort for laksefiske.
Fiskeravgift løses på internett, http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/
For utenlandske fiskere gjelder følgende:
Fiskeravgifta kan ikke betales med SMS fra utenlandske telefonnumre.
De kan imidlertid via sin mobiltelefon (tlf som har tilgang til internett) logge seg inn på
http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/
og betale fiskeravgifta med sitt kredittkort. Tjenesten koster NOK 25.
Grillparty i Berby

Grillparty avholdes på kvelden 22. mai. Med forbehold.
Medlemsmøte sesongen 2020
Onsdag 29. april med fiskesaker og andre medlemssaker. Et andre møte med
gjennomgang av sesongen kan avvikles i løpet av oktober dersom ikke annet
inntreffer.
Berby Action Camp 2020
Berby actioncamp for ungdom avvikles 8. til 10. mai i samarbeid med 4H Østfold og
Østfold fylkeslag av N.J.F.F. Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening er ansvarlig for
den praktiske gjennomføringen av campen og John Edquist er prosjektansvarlig. De
som deltar som funksjonærer på dette arrangementet får dette regnet som dugnad.
Foreningen betaler deltakeravgiften for ungdommene fra AJFF Halden som deltar på
campen.
Fiskesommer 2020
Fiskearrangement for barn og ungdom som gjennomføres i samarbeid med NJFF,
Nordic Outdoor, fylkeslag og lokalforeninger. Arrangementet blir gjennomført torsdag
25. juni på Fiskebrygga ved Tista senter, og vi håper at NJFF går inn med full støtte.
I tillegg vil det bli arrangert fiskedag for barn fra Latvia i juli, vi kommer tilbake med
dato.
Avslutning 2020
Utvalget arrangerer avslutning fredag 14. august i år.
Hilsen
Elveutvalget
Vedlegg
Blankett for søknad om sesongkort i Berby 2020.
Navn:____________________________________________________
Adresse:__________________________________________________
Telefon:_____________________. Senior:_____. Junior:______.
Søknaden leveres på lokalet eller på internett til granligutten@halden.net i løpet av
15. april 2020.

