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Gjennomføring av Årsmøte AJFF Halden den 25.02.21
Ettersom vi fortsatt er preget av covid-19 vil det ikke la seg å gjennomføre årsmøtet som normalt. Det
vil derfor i år være en form for digitalt møte. Hvor vi legger ut års dokumentene på nett eller på
forespørsel.

Årsmøte vil foregår på følgende måte:
I.
II.
III.
IV.
V.

Innkalling via SMS, E-post, Facebook og Hjemmesiden.
Frist for innkommende saker skal være styret i hende innen 08.02.21.
10.02.21 års dokumentene blir tilgjengelig på hjemmesiden og ved forespørsel.
24.02.21 Frist for innsigelser på års dokumentene og frist for påmelding til årsmøte.
25.02.21 kl.18.00-20.00 Møtet vil foregå via e-post. Alle som ønsker å delta på møtet må
melde seg på til Leder eller Sekretær. Det vil ikke være mulig å komme med andre saker eller
innspill enn hva som står i saksdokumentene.
Har det ikke kommet noen innspill innen 20.00 vil årsmøte dokumentene være godkjent og
vedtatt i sin helhet og kan underskrives.

Følgende e-poster skal benyttes til årsmøtet
Leder, Bjarne Granli granligutten@halden.net
Sekretær, Jon Remi Prang rem-pran@online.no

Styret satser på et ekstraordinært årsmøte så fort det lar seg gjøre, slik at vi alle kan treffes og
diskutere saker.
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Dagsorden årsmøte AJFF Halden 25.02.2021
1. Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av protokollfører
- Valg av tellekorps, 2 stk. (Utgår)
- Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen
2. Årsberetning fra styret, utvalg og komiteer
3. Regnskap i revidert stand
4. Forslag og innkomne forslag
5. Styrets forslag til budsjett og arbeidsprogram
6. Fastsettelse av kontingenten for 2022
7. Valg i henhold til § 4.
8. Forslag til delegater til landsmøtet
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Stiftet 1938, og medlem av NJFF
Organisasjonsnummer: 984 034 202

Årsberetning for
AJFF Halden 2020.
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Styrets sammensetning
Leder:

Bjarne Granli

Nestleder:

John Edquist

Sekretær:

Jon Remi Prang

Kasserer:

Per Arne Gjødalstuen

Studiesekretær:

Martin M. Petersen

Styremedlem

(1):

Camilla Johansen

Styremedlem. (2):
Varamedlem (1):

Anne-Lise Johansen
Styret har Fungert som ungdomsleder

Varamedlem

(2):

Terje Amundsen

Varamedlem

(3):

Bent Rørmyr

Medlemsutvikling
Totalt medlemstall er 413 pr. 31.12.20.
Barn og ungdom: 50
Det totale medlemstallet har en nedgang på 33. Barn og ungdom har en nedgang på 17.
Noe av nedgangen kan nok skyldes lite aktivitet og tilstedeværelse grunnet covid-19

Møter
Det har vært avholdt 2 styremøter og ett utvidet styremøte i perioden. Det har ikke vært mulig å ha
noen medlemsmøter gjennom året grunnet covid-19. Derfor har noe foregått via e-post og telefon. Det
var planlagt 4 medlemsmøter, men alle har blitt avlyst
Representanter fra AJFF har deltatt på noen digitale konferanser og høringer.

Aktivitet
•
•
•

Store deler av året har vært preget av covid-19, hvor nesten alt av møter og aktiviteter har
blitt avlyst. Vi kan nok summere opp at året 2020 er der vi satte alt på pause.
Styret har svart på flere høringer innen jakt og fiske.
AJFF er medlem i Allsammen. I år har det kun vært Allsang på grensen hvor vi har stilt med
folk.
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•
•

Berby Action Camp i mai er en god klassiker hvor vi hadde over 10 påmeldte, men som
dessverre måte avlyses.
Hytta på Signebøenfjellet har vært mye utleid i våres og sommer. Hytte utvalget har hatt
masse felles dugnader. Noe vedlikehold gjenstår som bla å male hele hytta en gang til.

Kvinnekontakt
•

Det var planlagt både fiskedager og fluebinding kvelder, men de fleste ble avlyst. Jentene
hadde tre dager med laksefiske til Numedalslågen, dette var en vellykket tur som frister til
gjentakelse. Det ble også gjennomført to fluebindingskvelder på lokalet.

Ungdomsutvalget
•

Det har ikke lyktes med å finne en ungdomsleder derfor har hovedstyret hatt denne rollen.
Men ettersom covid-19 kom har det vært begrenset med aktivitet og vanskelig med å finne en
til denne rollen.

Fiske
•

Berby, den etter hvert tradisjonelle grillfesten kvelden den 22. mai ble avlyst på grunn av
Corona situasjonen i Norge. Fellesdugnader ble gjennomført som planlagt med godt oppmøte.
Bra oppmøte på vaktene også. Det ble ikke solgt så mange sesongkort som planlagt, fordi
svenskene ikke kunne krysse grensen. I tillegg var det andre som på grunn av risiko ikke
kunne fiske i år. Vi fikk etter hvert forhandlet oss til en redusert leiesum for alle vald. Salg av
døgnkort også begrenset på grunn av Corona og lav vannstand.
Sykdommen i elva var også i et faktum i år, det har vært gjort mye innsats fra medlemmer for
å skaffe laks til div. institusjoner. Årets sesong har vært preget av covid-19, lav vannstand og
syk fisk.
Totalt ble det avlivet over 40 laks, hvor mange var syke. Det ble gjenutsatt 20 laks i Berby.

•

Tista, også her var det lite vann igjennom sesongen, ettersom vannet var stengt i en periode.
Totalt ble det fanget 11 laks og ingen av de hadde tegn til noe sykdom. Stamfisket startet rett
etter fiskesesongen med noen utforinger rundt vannføringen. Det ble fanget de laksene man
trengte i fella på Skoningsfoss.

•

Klekkeriet, svært mye av rogna som ble lagt inn i 2019 gikk til spille da yngelen klekket. Ikke
godt å si hva grunnen til dette kan være. Det ble start fôret fram 17000-18000 yngel som ble
satt ut i Tista i starten på Mai. Vanskelig å si hvordan dette går da vannet har vært stengt store
deler av sesongen. Det er vanskelig å drive med kultivering når det er mye regler og lite
vannføring.
På nyåret 2021 mista klekkeriet vann tilførselen til alle laksekara, grunnet havarert pumpe og
vann ventil. Dette medførte dessverre at all yngel som man fikk i høst døde. Dermed står vi
uten noe fisk å sette ut i 2021.
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Skyting
•

Det har blitt gjort diverse vedlikehold av banen i Svendsdalen. Og det har blitt avviklet 288
treningsserier stillestående elg (534 i 2019).
218 treningsserier på løpende elg (231 i 2019) og 8 storviltprøver (148 i 2019) I 2020 var det
ikke noe krav til storviltprøve eller treningsskudd dersom man hadde avlagt prøve i 2019, dette
er grunn til nedgangen i år.

•

Eivindsætre, samarbeidsutvalget har hatt 2 møter gjennom sesongen. Banen har til tider vært
stengt eller hatt begrensninger på skyting. Men det har vært høy aktivitet i de periodene det
har vært mulig å skyte. Anlegget har hatt store innvesteringer. Det har vært 4 jegerprøve skyte
dager.

Jakt
•
•
•

Det har blitt avholdt 4 jegerprøvekurs i samarbeid med Kamperhaug. Samarbeidet har fungert
godt, men det er ønskelig å ha egne instruktører i fremtiden.
Det er blitt solgt 13 småviltkort, 8 kombikort og 5 elgjaktkort i Ulveholtet.
Elglaget har i år ikke felt noen elg, men det har blitt felt 1 hare og 2 skogsfugler.

Lokalet
•

Det har vært liten aktivitet på huset i 2020 på grunn av Covid-19. Huset ble stengt medio
mars, til langt ut på sensommeren. Litt aktivitet på høsten, før vi stengte ned igjen.

Medieutvalget
•
•

Facebook siden har mange følgere og blir brukt som infoside til medlemmer.
Fangststatistikk for Berbyelva er ført i henhold til vedtatte kriterier.

Det gamle styret takker for et begivenhetsrikt år, og ønsker det nye styret lykke til i 2021.
Halden 22.01.21

_________________________

_____________________________

Bjarne Granli

Jon Remi Prang

-leder-

-sekretær-
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Regnskap i revidert stand

Resultatrapport
ARBEIDERNES JEGER OG FISKERFORENING HALDEN

(2020-01-01 - 2020-12-31)
Resultat (2020)
Regnskapskonto

2019
Periode

2020

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
Varekostnad
Varekostnad
Annen driftskostnad
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen finansinntekt
8040 Renteinntekt, skattefri
Annen finansinntekt
Finansinntekter
Netto finansresultat
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat
Årsresultat
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271994

575208

452813
724807

415499
990707

20717

48298

420829
441546
283260

981745
1030043
-39336

283260
283260
283260

3172
3172
3172
3172
-36164
-36164
-36164

Balanserapport
ARBEIDERNES JEGER OG FISKERFORENING HALDEN
(2020-01-01 - 2020-12-31)
Balanse (2020)
Regnskapskonto

31.12.2020

31.12.2019

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
1100 Forretningsbygg
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og
lignende
1250 Inventar
1290 Andre driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og
lignende
Varige driftsmidler
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
1500 Kundefordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
1590 Andre omløpsmidler

2513845
2513845

2513845
2513845

4420
65000
69420

65000
65000

2583265
2583265

2578845
2578845

-14563

-14563

Andre fordringer
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
1900 Kontanter
1920 Bankinnskudd
1925 bankinnskudd

-14563
-14563

-14563
-14563

7024
1200997
37000

5570
923611
37000

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Omløpsmidler
Eiendeler

1245021
1230458
3813723

966181
951618
3530463
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Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
2000 Aksjekapital
Selskapskapital
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
2050 Annen egenkapital
2060 egenkapital Ettersøksringen
Annen egenkapital
Opptjent egenkapital
Udisponert resultat
Egenkapital
Gjeld

100
100
100

100
100
100

3493363

3493363

37000
3530363
3530363
283260
3813723

37000
3530363
3530363

3813723

3530463

3530463

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld
Egenkapital og gjeld

Revisjonsberetning 2020 for AJFF Halden.
Undertegnede som etter oppdrag fra AJFF har gått gjennom regnskapet for 2020 og vil med dette avgi
følgende revisjonsberetning.
Bilag, kontoutskrifter og banksaldo pr 31.12.20 er kontrollert og funnet i orden.
Det fremlagte regnskap fra kasserer er ført slik at det stemmer med bilag som vi har sett kommet inn,
men som vi nevnt før så mener vi at jakt og fiskekort må være med nr. og navn slik at det blir lettere
og se om salget stemmer. Dette forventer vi er på plass neste år.
Ut fra dette anbefaler jeg at årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet og at styret gis ansvarsfrihet
for den perioden revisjon omfatter.
Halden den 10.02.20
Revisor.

Revisor.

Sig. Steinar Torp

Ole Kjølebakken. Ikke hvert med pga corona sitvasjon.
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Forslag til Budsjett
Budsjett
2021

Regnskapskonto
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri
3104 Salg av fiskekort Berby, Andre
3105 salg av fiskekort Andre
3106 salg av jaktkort
3110 utleieinntekter Lokalet

3500
130000
20000
20000
5000
0
178500

3111 Utleieinntekter Hytta Enningdalen
3112 Utleieinntekter Annet
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3441 Andre tilskudd
3442 dugnadsinntekter

180000
40000
44000
8000
20000
0
292000
470500

3443 Tilskudd Norsk Tipping
3444 Tilskudd spill/bongo
3910 kontigentinntekter
3997 Diverse inntekter
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
4000 Varekjøp
4020 Innkjøp av varer
Varekostnad
Annen driftskostnad

14000
3500
17500

6200 Elektrisitet
6210 Gass
6240 Ved
6300 Leie lokaler
6301 Leie eiendom/elv
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.

16000
1000
2500
310
190000
12000
8000
2500
0
50000

6360 Renhold
6420 Leie datasystemer
6490 Annen leiekostnad
6500 Motordrevet verktøy - Ny pumpe klekkeri
6540 Inventar
6550 Driftsmateriale

1000
45000
3000
8000
10000
20000

6551 div kostnader
6560 Rekvisita
6590 Annet driftsmateriale
6600 Reparasjon og vedlikehold, bygninger
6620 Reparasjon og vedlikehold, utstyr
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6690 Reparasjon og vedlikehold, annet
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
6890 Annen kontorkostnad

3000
3000

6900 Telefon
6940 Porto
7020 Vedlikehold bil
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7320 Reklamekostnad
7330 Dugnadskostnader

20000
2000
0
2500

7390 Annen salgskostnad
7400 Kontingent fradragsberettiget
7410 Kontingent ikke fradragsberettiget
7500 Forsikringspremie
7770 Bank og kortgebyr
Annen driftskostnad

3700
67000
470510
488010
-10

Driftskostnader
Driftsresultat
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Forslag til budsjett og arbeidsprogram
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budsjett fremlagt, budsjettet er satt sammen i balanse.
Det skal satses og jobbes for å øke andelen av barn og unge. Dette skal gjøres
gjennom jakt/fisketurer og andre arrangement som fuglekasse snekring, juleverksted
osv. Dette vil være en post som det skal brukes store midler på.
Dugnader med Allsammen med mål om 40000,Jobbe for bedre Vilkår for laks, ørret og sjøørret.
Styret skal jobbe for å øke kurs-virksomheten i foreningen for å sikre at medlemmer
forblir aktive medlemmer.
Arrangere grøtfest og juletrefest for de unge på lokalet.
Arrangere fiskesommer og fiskedag for barn fra Latvia.
Arrangere jakt/fiskekonkurranser.
Styret skal samarbeide med jaktutvalget med å utrede mulighet for leie, eventuelt kjøp
av nye jaktområder eller felles jakt turer.
2-4 medlemsmøter i. l. a. året.
Kvinnesatsing, jobbe for å øke andel kvinner med bla fluebindingskvelder og
fiskedager.
Utvalgene plikter å sette opp en skriftlig arbeidsplan for året som legges fram til
godkjennelse på første styremøte etter årsmøtet.
Alle utvalg bør ha et arrangement for barn og unge i 2021.
Styret skal i samarbeid med leirdue- og jaktutvalget arbeide for å øke interessen for
hagle- og rifleskyting i foreningen.
Styret skal arbeide med å skaffe jakt og fiskeutstyr som skal kunne lånes ut til
medlemmene. Dette vil kunne være kanoer, fiskestenger, lokkefugler, feller og andre
relatert utstyr.
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Innkommende forslag
I.

Styret i AJFF foreslår at Styret velger utsendinger fra hovedstyret og utvalg som møter til
årsmøtet i Østfold fylkeslag

Kontingenten 2022
•

Vi beholder dagens kontingentpris
- Hovedmedlem
- Barn/ungdom
- Pensj. /uføremedlem
- Familiemedlemskap
- Sidemedlem

100,50,50,100,200,-

Forslag til delegater til landsmøtet
•

Bjarne Granli

Forslag til protokollfører
•

Jon Remi Prang

Forslag til 2 medlemmer til å underskrive protokollen
•
•

Arild Martinsen
Gro-Mette Nilsen

Forslag til revisorer
Medlem: Steinar Torp, Gjenstår 1 år.
Personlig vara: Morten Dalby. Gjenstår 1 år.
Medlem: Arild Martinsen Velges for 2 år.
Personlig vara: Gro Mette Nilsen Velges for 2 år.
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Forslag til valg

Hovedstyre
Leder: Bjarne Granli, velges for 1 år
Nestleder: John Edquist, velges for 2 år
Sekretær: Jon Remi Prang, velges for 1år.
Kasserer: Per-Arne Gjødalstuen, velges for 2 år.
Studiesekretær: Martin M. Petersen, velges for 1 år
Styremedlem (1): Camilla Johansen, gjenstår 1 år.
Styremedlem (2): Anne-Lise Johansen, velges for 2 år
Varamedlem (1): Ungdomsleder: Styret får oppgaven utnevne noen
Varamedlem (2): Terje Amundsen, velges for 1 år
Varamedlem (3): Bent Rørmyr, velges for 1 år.

Barne- og Ungdomsutvalget:
Styret får oppgaven utnevne noen

Hytteutvalget Enningdalen, Velges for 1 år.
Leder: Rolf Ganerød.
Medlemmer: Bent Rørmyr, Mona Ganerød, Fredrik Henriksen, Lars Erik Høiby.

Bekkeutvalget/ Fiskeutvalget, Velges for 1 år.
Leder: Jon Terje Vaglen.
Nestleder: Simen Skammelsrud.
Medlemmer: Robin Granfeldt, Pål Espen Thorvik, Morten Dalby, Morten Karlsen, Vidar Thoresen.

Elveutvalget Berby, Velges for 1 år.
Leder: Ragnar Itland
Medlemmer: Geir Jensen, Camilla Johansen, Kent H. Hansen, Tommy Svendsen.
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Tistautvalget: Velges for 1 år.
Leder: Terje Amundsen
Medlemmer: Morten Karlsen, Vidar Thoresen, Ekrem Potorqoj, Michael Jensen, Tommy Gundersen.

Klekkeriutvalget: Velges for 1 år
Leder: Terje Amundsen.
Medlemmer: Olav Nesbakken, Morten Waldenstrøm, Henning Labråten, Simen Skammelsrud,
Michael Jensen, Jan Paulsen, Lars Erik Ekhaug

Lerdueutvalget: Velges for 1 år
Styret får oppgaven utnevne noen

Jaktutvalget: Velges for 1 år
Leder: Rino Andreassen
Medlemmer: Leder i utvalget melder til styret om hvilke som skal være med

Elgbanen i Svendsdalen:
Leder: Roy Egil Nilsen, velges for 2 år.
Medlem: Egil Brekke, gjenstår 1 år.

Fest-, arrangements- og husutvalget: velges for 1 år
Leder: Anne - Lise Johansen.
Medlemmer: Mona Ganerød, John Edquist, Gro Mette Nilsen, Roald Larsen.

Bueskytterutvalg:
Leder: Per-Ole Rørmyr. Velges for 1 år.

Kvinnekontakt:
Camilla Johansen. Gjenstår 1 år.
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Fiskebørs:
Olav Nesbakken Velges for 1 år

Webredaktør:
Styret får oppgaven utnevne noen
Materialforvalter:
Styret får oppgaven utnevne noen
Prosjekt- og finansutvalget
Styret får oppgaven utnevne noen
Valgkomité:
Leder: Arild Martinsen Gjenstår 1 år
Medlem: 2 år: Steinar Torp Gjenstår 2 år
Medlem: Forslag ønskes, om det ikke kommer inn noen forsalg vil styret finne noen.

Valgkomitéen har hatt et krevende år med å fylle opp valglistene. Men utfra situasjonen med
covid19 osv. må vi si å oss fornøyde med lista. Noen utvalget får styret i oppgavene med å fylle
opp etter behov. Dette står i vedtektene at styret kan utnevne og opprette utvalg etter behov.
Valgkomitéen har i år bestått av: Gro-Mette Nilsen, Arild Martinsen og Steinar Torp.
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ÅRSRAPPORT FRA ELVEUTVALGET 2020
Utvalget har bestått av følgende:
Leder:

Bjarne Granli

Medlemmer:

Ragnar Itland, NL
Camilla Johansen
Geir Jensen
Kent Hansen
Tommy Svendsen

Generelt:
Årsplan ble utarbeidet og lagt ut på hjemmesiden under Berbyelva. Men 12. Mars ble
Norge stengt ned på grunn av Corona pandemien og det hele ble med ett særs
usikkert.
Fellesdugnader ble likevel gjennomført som planlagt med godt oppmøte. Bra
oppmøte på vaktene også. Det ble ikke solgt så mange sesongkort som planlagt,
fordi svenskene ikke kunne krysse grensen. I tillegg var det andre som på grunn av
risiko ikke kunne fiske i år. Vi fikk etter hvert forhandlet oss til en redusert leiesum for
alle vald. Salg av døgnkort også begrenset på grunn av Corona og lav vannstand.
Sesongen:
Den etter hvert tradisjonelle grillfesten kvelden den 22. mai ble avlyst på grunn av
Corona situasjonen i Norge. De frammøtte fiskerne plasserte seg på forskjellige
steder langs elva. Fin stemning utover kvelden og natta, men flere var bekymret over
den lave vannstanden og tankene om de syke fiskene vi hadde i elven i fjor. Og
første dags fiske kom med smittet laks, den såkalte Red Skin Disease, heretter RSD.
Og det med rette, det ble ikke så mange som ropte fisk utover morgenen i år heller. 5
landede lakser åpningsdagen hvorav en C/R på Berby og en landet på Svingen. 2
syke ble også landet åpningsdagen.
Det ble en særdeles laber fortsettelse med mye syk laks. Lav vannstand, høy
vanntemperatur og lite nedbør bidro heller ikke til å løfte stemningen. Katastrofe er
nok det riktige navnet på denne sesongen også, dessverre.
Totalt ble det avlivet over 40 lakser på Berby og 2 på Svingen. Av de på Berby var
mange syke, så det reelle antallet på laks som ble med hjem er nok ikke mer enn
snaut 20. Gjenutsatt 20 laks. Innslaget av garnskadet laks var også i år lavere enn da
det ble fisket med krokgarn i Iddefjorden. Fortsatt lite smålaks som kommer tilbake,
men klart flere enn i 2019. Men vi så mange smålaks under leken i høst. Snittvekt
fortsatt høy og da skal vi også huske på hvor mange storlakser vi fant som enten var
veldig syke eller døde da vi fant de. Men det skal også sies at det ikke er høstet mye
de siste 5 år på grunn av lav vannstand.
I løpet av høsten kom det også varsler fra myndighetene om at fisketidene skal
endres fra 2021. Kortere fisketid og freding av all frisk hunnlaks er noe av innholdet.
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Sykdom:
Den første syke laksen i år ble tatt 23. Mai. Vi hadde ikke observert syk laks under
vaktholdet, selv om vi var mer observante enn fjoråret. Myndighetene var også mer
forberedte i år og det var mye lettere å få kontakt med institusjonene som skulle
varsles ved smittsom sykdom. Vi har gjennom hele sesongen hatt løpende kontakt
med Veterinærinstituttet, NINA, Patogen, U i Bergen, Norske Lakseelver og
fylkesmannen. Mattilsynet har vi også hatt løpende kontakt med. Vi har sendt syk
laks og prøver av syk laks til flere institusjoner. Men flest til Veterinærinstituttet som
har fått ansvaret for å følge opp fra Mattilsynet. All syk laks ser ut for å være RSD.
Som i fjor er det pr 31.12.20 er det fortsatt ingen som vet hva som er årsaken til
sykdommen.
Rekruttering:
Deler av utvalget hjalp til på fluebinding for damer på lokalet. Ungdomskortene er
benyttet lite i år. Lite andre aktiviteter også på grunn av Corona. Noe kan nok også
tilskrives den lave vannstanden sesongen gjennom.
Spesielt:
Årets gyting foregikk på høy vannstand som gjorde at det ikke var like enkelt å se
gytelaksen på grunnene. En del sopp på laksen på gyteplassene, dette henger nok
sammen RSD i elva. Men det var mye laks under leken også i år, heldigvis får vi si.
Det er observert død laks etter gytingen som hadde tydelige merker av å ha vært
smittet av sykdommen.
Avslutning:
2020 munnet ut i flere store høstflommer, og de kom både før og etter gytingen. Det
ble bra med vann på gyteplassene. Alle rapporter til myndigheter og andre er sendt.
Elveutvalget vil takke for seg og ønsker det nye utvalget lykke til i arbeidet med
laksen i Enningdalselven! Det er nok av utfordringer, både syk fisk, innkortede
fisketider og myndigheter som ikke samarbeider med oss.
For Elveutvalget
Bjarne Granli
Leder
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Årsberetning 2020 for lerdueutvalget AJFF Halden
Lerduebanen har i år hatt høy aktivitet i de periodene det har vært mulig å skyte og det har blitt
utført store investeringer på anlegget.
Vi har i år vært 13 banevakter, og skulle i utgangspunktet hatt 8 vakter hver i år. Dette har det blitt
endringer på grunnet Covid-19 som har gjort at vi har måtte holde stengt i perioder.
Det har blitt gjennomført 2 møter i samarbeidsutvalget, 3 banevaktmøter. Det ble også opprettet en
Coronagruppe som har fulgt opp myndighetenes pålegg/anbefalinger. Denne gruppen fikk utvidet
myndighet fra samarbeidsutvalget slik at denne gruppen har styrt når det er mulig å skyte og ikke.
Vi søkte Sparebank 1 stiftelse om midler til å utvide og fornye banen vår. Vi fikk tilslag på 150 000,som gikk til 2 nye kastere på sportingbanen, lys på bane 3, nye buer til kastere på bane 3, nye
mikrofoner i taket bane 3, 2 kastere til bane 1 for å bygge PT, universal utløser for alle kastere på
bane og litt diverse småtterier som vi hadde behov for.
Sportingbanen vår kom opp etter sommeren og den har vært en stor suksess. Den er godt besøkt, og
vi har fått mye gode tilbakemeldinger på den.
Det er arrangert 1 felles dugnader hvor vi har ryddet og slått gress/kratt som er på banen, bygd vei
og satt ut buer på bane 3. Vi har ikke hatt stevner i år grunnet Covid-19. Ajff har hatt banen til 4
jegerprøvekurs, utover dette har det ikke vært noe utleie i år.
Jeg har ikke noen tall på hvor mange timer vi har med dugnad på banen i år, men det er lagt en del
timer dugnad selv om det ikke er blitt gjort i form av fellesdugnader.
Vi har i år måtte stenge banen i perioder pga. Covid-19, i den forbindelse så gikk vi sammen med
foreningen og søkte om støtte for å dekke deler av tapet vi har hatt. Vi fikk ca 30 000,- i Coronastøtte
som kommer godt med i disse tider.
Det ligger flere planer om utvidelse og oppgradering av banen så det ble lagt inn en søknad i NSF på
100 000,- som det ikke er kommet noe svar på i år. Det er da planlagt å investere i nytt akustikk
anlegg og 2 nye kastere for å kunne skyte PT på den banen. I fremtiden ser vi for oss å bygge en
sportingbane her også hvis vi får midler nok til det.
AJFF Halden har i år hatt flere aktive skyttere ute for å representere foreningen i flere forskjellige
klasser. Disse har gjort det bra og vi har i år sett flere fra AJFF Halden godt oppe på resultatlister i
flere forskjellige skyttergrener.
Vi hadde flere juniorskyttere i fjor som var ivrige og ønsket å være med ut for å konkurrere, men pga.
Covid-19 så har vi ikke hatt muligheter til å låne ut våpen o.l. så derfor har det vært lite aktivitet blant
juniorene våre i år. Det er kun de mest etablerte som har vært til stede på banen og ute på
konkurranser. Har vært i kontakt med noen av de juniorene som var ivrige før Covid-19 og de lurer
stadig på når banen åpner igjen så vi får håpe at de kommer tilbake når til går tilbake til normalen.
Da ønsker jeg bare å takke for meg og ønsker ny leder i lerdueutvalget lykke til videre.
Med vennlig hilsen
Arild Dahl
Leder lerdueutvalget
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SVENSDALEN ELGBANE
ÅRSRAPPORT 2020.

STYRE:
Tommi Lahtinen
Torfinn Bønegård
Roy-Egil Nilsen
Egil Brekke

Leder.
H.O.J.F.F.
Kasserer.
Stangeskovene
Sekretær.
A.J.F.F.
Styremedlem. A.J.F.F.

Det var klargjøring og prøving av anlegget for sesong start.
Det ble litt spesielt i år på grunn av Corona, vi måtte føre navnelister på alle som var innom
og sørge for Anti Bach var tilgjengelig. Og ellers følge pålagte regler.
Innhente offentlig tillatelse til å gjennomføre skyting
Rydding av kratt og småbusker fra parkeringsplass til standplass. Det har blitt ryddet av kratt
og småbusker i synsfelt mellom standplass og skiver på begge baner.
Montere nye kontakter til monitor standplass etter tyveri av de gamle.
Bytting av sensormatter på flere skiver
Litt snekring på løpende elg, og rep. av signal feil.
Vi fikk også 9544,- Corona støtte.

Treningsskyting og storviltprøver.
I 2020 har det blitt avviklet
288 treningsserier stillestående elg.
218 treningsserier på løpende elg.
8 storviltprøver.

Halden,06. januar 2020.
Roy-Egil Nilsen
Sekretær.
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Årsrapport 2020
Kvinneutvalget AJFF Halden
2020 har vært preget av pandemien, og ikke alle aktiviteter har latt seg gjennomføre.
To fluebindingskvelder, laksefiske i Berby og to sjøørret turer til Sverige falt ut.
Laksefiske i Berby ble avlyst delvis på grunn av covid-19 og syk laks i elven. Det var
fulltallig påmeldte på det arrangementet veldig tidlig, slik at vi også vurderte en ekstra dag
Berby for damene. Slik ble det altså ikke, men vi får håpe det kan taes igjen i 2021.

Våre aktiviteter 2020.

Februar og oktober:
Fluebindingskveld for damene 2 kvelder. Laksefluer og sjøørret fluer på bindestikka.

Juli:
Laksefiske i Numedalslågen for damene. Fisketur med tre overnattinger, og laksefiske.
Vellykket tur som vi ønsker å gjenta.

Kvinneutvalget
Ved Camilla Johansen
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ÅRSRAPPORT FOR: KLEKKERIUTVALGET 2020.
Utarbeidet av: Rolf Ganerød
Dato: 10/01-21
Leder: Rolf Ganerød
Kasserer: Foreningens kasserer
Medlemmer: Morten Waldenstrøm, Olav Nesbakken, Terje Amundsen,
Henning Labråten, Simen Skammelsrud, Michael og Stian Jensen.

Aktiviteter i 2020:
Svært mye av rogna som ble lagt inn i 2019 gikk til spille da yngelen som klekket ikke var
frisk. Man kan lure på hvorfor ting har blitt annerledes enn før. Har det noe med
håndteringen av stamfisken eller er det andre ting som spiller inn. Før fisket vi de med kroker
uten mothaker og landet de i segl. Det funket ganske bra, men nå er det langt færre fisk å fiske
på, så lett er det ikke. Det ble startfóret fram17000-18000 yngel som ble satt ut i Tista i
førsten av Mai i Lilleelva og slusa ved Ankers. Elva rant som en bekk p.g.a. reparbeider på
demningen. Ikke lett å motivere seg når man ikke ser resultater av mye arbeid. Nå i år 2021
skal demningen på Svanedammen i Femsjøen fikses på. Blir vel et nytt år uten vannføring.
Lite vann og liten oppgang i Tista, gjorde stamfisket svært vanskelig. Den stengte slusa på
Ankers gjør at vi får tak i stamfisk. Så kan man spørre seg om dette er bra. Fisken får
håndtering som nok ikke er så bra. Svært mange av de utvikler sopp og må saltbehandles.
Noen tåler dette, men ikke alle.
Det er blitt mye greier å forholde seg til nå. Ikke nok med at stamfisken skal gentestes, men den skal
og testes for enkelte sykdommer. Dette koster penger som vi må dekke selv. Gentesten er jeg enig i,
men de andre greiene bør man kunne se på fiskens adferd om den er syk eller ei. Mattilsynet er inne i
bildet her når det gjelder sykdommer. Vi må og søke de om å få lov til å sette ut den friske stamfisken
etter stryking. Dersom det fanges stamfisk neste sesong, så blir det fortalt hvilken fisk som skal
befrukte hvem, dette for å unngå innavl. Vi må sende inn til Veterinærinstituttet hvilken fisk som er
brukt til nå, men så bestemmer de hva som skal gjøres..

Planer for 2021: Håpe at det kommer fisk til elva slik at det kan fanges stamfisk. Det
føles tungt.
Vil på vegne av utvalget takke for oss og ønsker det nye utvalget lykke til i året som kommer.

Rolf Ganerød, Utvalgsleder.
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Årsrapport Tistautvalget 2020

I år var det også stengt vann pga. jobbing med nye damluker på Skoningsfoss, men jobben ble ferdig
tidligere enn beregnet. Så dette påvirket ikke fiskesesongen vesentlig.
Det ble i sesongen fanget 11 laks i Tista, og ingen av disse hadde noe tegn til sykdommen RSD.
Stamfisket startet fortløpende etter sesongslutt, men ble så som så pga. manglende vannføring. Etter
hvert ble det vann nok, litt for meget, men vi fikk den stamfisken vi trengte i fella på Skoningsfoss.
Endel av laksen hadde sopp og utviklet enda mer i kara i klekkeriet, og det medførte noe dødelighet.
Men vi fikk allikevel greit med rogn.
Dugnader har det vært lite av, men noe har blitt ordnet. Som å spre ut grusen i sluse kammer, reparert
grind og trakt, justert på brekk kanter ved Porsnes, samt bistått med reparasjon på luke i siderenna
Porsnes. Teller i trappa på Porsnes er defekt så den må repareres/ kjøpe ny før neste sesong.

Tistautvalget v Terje Amundsen

Rapport fra kjøkkengruppa/huskom. året 2020.
Det har vært liten aktivitet på huset i 2020 på grunn av Covid-19. Huset ble stengt medio mars, til
langt ut på sensommeren. Litt aktivitet på høsten, før vi stengte ned igjen.
Den store tradisjonelle grøt-festen og juletrefesten ble dessverre avlyst.

Kjøkkengjengen har vært med på dugnad på hytta med maling og grilling.
Ellers er alle de andre aktivitetene avlyst.

Vi kommer sterkere tilbake!

Hilsen Huskomiteen.
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Jaktutvalget
Jaktutvalget har i år bestått av: Roald Larsen Leder og Per Arne Gjødalstuen og Jon Remi
Prang.
Jaktutvalget har hatt ett møte med elglaget og Roald Larsen og John Edquist har deltatt på elg
møte i Rokke storvald.
Vi har også hatt klubbmesterskap i elgskyting med 4 deltagere klubbmester ble Terje
Algarheim og delt 2. plass mellom Roy Egil Nilsen og Bengt Nilsen, Roald Larsen på 3.plass.
Vi har hatt 2 dugnader i ulveholtet hvor det har opparbeidet en ny elg post (15c) og flyttet jakt
tårn på post nr.1
Vi har satt opp 2 broer, en over den bekken som er på stien før gruvehytta og en over bekken
ved vinterveien opp mot post 15c.
Vi har solgt 13 småviltkort, 8 kombikort og 5 elgjaktkort, Sten Gunnar Wang har gått med
hund.
Det har ikke blitt skutt noen elg eller rådyr. I småviltjakta har det blitt skutt 1 hare og 2 skogs
fugl.

Halden 01.02.2021.
Leder, Roald Larsen.
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