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Styrets Årsberetning 2012 

Styret har i 2012 bestått av: 
Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen    Leder   

Anders Olaussen      Nestleder 

Line Johansen      Kasserer  

Odd Erling Andreassen     Sekretær 

Harald Larsen      Leder hytteutvalget 

Anders Wear/ Hasse Amundsen   Leder jaktutvalget 

Rune Hjorth       Leder fiskeutvalget 

Ove Raymond Haugerud     Styremedlem 

Jon Trygve Ekern      Styremedlem 

Det er avholdt 12 styremøter og 2 medlemsmøter i 2012. 

Vi har hatt ett møte med Fylkesmannen, statskog, Buskerud JFF, Hurum kommune og Trond Øye 
vedrørende Rødbysetra og støy problematikk fra fuglemyr. 

Vi har hatt 1 møte med Statskog, Buskerud JFF og NHJFF for å diskutere videre samarbeid med statskog 
og få til ett samarbeid med NHJFF. 

Vi har hatt to møter med HSSK for å diskutere samarbeid om fuglemyr skytbaneanlegg samt etablering av 
barne- og ungdomsutvalg. 

Foreningen ble åpnet i 2012 for alle, det er i 2012 registrert 50 nye medlemmer, mens 10 er utmeldt. 

Det er opprettet kvinnekontakt i foreningen, Line Johansen. 

 

Jakt, skyting og vilt 

Leieavtalen med Grunneierlaget er gått ut 31.12.2012. Det jobbes med avtaler med hver enkelt grunneier 
om videre leie av jakt. 

Det er ikke meldt om uregelmessigheter i forbindelse med småviltjakten eller fiske. 

Vi har i 2012 gjennomført 1 jegerprøvekurs. 

Vi har gjennomført opplæringsjakt på rådyr med 11 påmeldte og 9 som gjennomførte.  

Elgprøven og treningsskyting er gjennomført i hele vår/sommer/høst. 

Det er gjennomført jentedag på lerdue banen med instruktør. 

Det er gjennomført åpen dag på fuglemyr med stort oppmøte og gode tilbakemeldinger samt flott 
oppslag med dobbel side i RHA. 

Det er gjennomført 2 dager med ungdomsskyting på fuglemyr med stort oppmøte og gode 
tilbakemeldinger. 

Det er vært gjennomført 5 dager dugnad på fuglemyr. 



Fortsetter fra forrige side 

SHJFF var tildelt 15 rådyrløyver i 2012, det ble solgt  15  løyver og det er registrert  6  fellinger hvorav 3 
lam og 3 voksen bukk (2 i bukkejakta og 1 i ord). 

Det er gjennomført lerdueskyting på lersduebanen i vår/sommer/høst. 

 

Satsing på barn– og ungdomsaktivitet 

Det er kjøpt inn og satt opp lavvo på fuglemyr til benyttelse for arrangementer. 

Opprettet Barne- og ungdomsutvalg i samarbeid med HSSK. 

 

Fiske og kultivering 

Det er slutt på kalking med helikopter i Hurum pga nedskjeringer i fylket. Om PH verdi fortsetter å synke 
utover 2013 kan det se ut til at vi kan få kalking annen hvert år.  

Det er vært lagt ut skjellsand i alle bekker og fiske har vært bra i alle vann. 

Det er flyttet fisk i over 20 dager i høst. 

Vannstand har vært tema hos Södra, det ser ut til at det er større forståelse for problemet enn tidligere. 

Hjulpet NHJFF igang med kulitveringsarbeidet og hatt befaring på Sandungen. 

Langvannet har bra PH verdi, det er satt ut 135 ørreter fra Rødvannet på 25-35 cm. Det er meget bra fiske 
i vannet men vannreguleringen gjør fisken sky. 

Røskestadvannet lever sitt eget liv da det er mye tapping og vannstand varierer mye, men det er bra PH 
verdi i sommer. Det er blitt tatt noe ørret og mye abbor. 

Aklangen har en liten men meget fin ørret stamme sammen med mye fin abbor. 

Det har vært tatt ørret på ca 40 cm med meget bra kondisjon, og det er satt ut 128 ørreter fra Rødvannet 
i høst. 

Her har vi de dårligste ph-verdien og vi følger nøye med sammen med Fylkesmannen. 

Rødvannet har bra PH verdi, og det har vært godt fiske. Det er tatt ut 258 fisk til de andre vannene, samt 
50 stk til toftedagen. 

 

Hytter 

Hyttene våre ved Rødvannet er i god stand og hyppig utleid.  

Kano skal flyttes til Rødvannet og leies ut med hyttene.  

Prammen er under oppussing.  

Det er gjennomført dugnader for ved, hytter og båt. 

 

 

 



Utvalgene gjør en god jobb med tanke på dugnader herunder vilt og fiskestell. Men vi sliter med få 
fremmøtte til dugnader. Dette skal det jobbes med slik at dugnader blir en positiv opplevelse og bidrar til 
økt deltagelse av medlemmer i alle aldre. 

Vi vil i 2013 avvikle ordningen med at alle som er tillitsvalgt automatisk blir prioritert ved tildeling av rådyr 
løyve. Alle må opparbeide dugnadstimer i form av deltagelse på møter eller dugnader, og de med flest 
timer stiller høyest på listen ved trekning. 

 

 

Jeg vil takke styret og alle utvalgene for den gode innsatsen og samarbeidet. 

Samtidig vil jeg rette en takk til grunneiere, medlemmer og øvrige samarbeidspartnere. 

 

 

 

 

Tofte 05.03.13 

 

Pål Søbye 



SHJFF Handlingsplan 2013 

Styrets handlingsplan beskriver hvilke aktiviteter som skal prioriteres i 2013. 

Det som er hovedmålet er å gi medlemmene et tilbud innen jakt, fiske og friluftsliv samt øke 
skyteferdighetene. 

Det er også et mål og øke aktiviteter rettet mot barn og ungdom. Foreningen har starte ett barne- og 
ungdomsutvalg som skal ha som hovedoppgave og tilrettelegge aktiviteter for barn og ungdom. Dette 
utvalget skal videreutvikles og en struktur skal settes. 

Styret skal jobbe for ett tettere samarbeid med Nordre Hurum JFF. Vi er nå igang med å innlede ett 
samarbeid vedørende fuglemyr skytebaneanlegg, dette skal vi videreutvikle, samt at styret skal målrettet 
jobbe for å samarbeide på fler arena. 

Det skal utarbeides/revideres og implementeres nye rutiner og instrukser for styret og utvalgene, dette er 

startet på i 2012 men langt fra ferdigstilt. Vi skal se om det er rutiner og instrukser som bør forandres 

eller legges til for å gjøre driften enklere og mer effektiv. Dette er en viktig oppgave for å effektivisere 

foreningens arbeide samt at godt etablerte rutiner rundt driften gjør oss mer gjennomføringsdyktig. 

Målet er å gjøre hverdagen enklere for de som til daglig driver foreningen gjennom forskjellige verv. Det 

skal også være fokus på at det skal bli enklere for medlemmene å benytte seg av foreningens tilbud, samt 

at det skal bidra til økt deltaglse på aktiviteter blandt foreningens medlemmer og mulige fremtidige 

medlemmer.  

 Det skal gjennomføres minimum 4 terminfestede styremøter i løpet av året. Innspill til disse møtene 
må være styre i hende dagen før. 

 Det skal lages avtaler om jakt med hver enkelt grunneier og kommunen 

 Det skal lages og signeres avtale vedrørende fuglemyr for SHJFF, NHJFF og HSSK. 

 Fiskevann skal kulitveres. 

 Rødvannshyttene skal ivaretas og leies ut. 

 SHJFF skal stille med stand på toftedagen, mulig sammen med HSSK. 

 Det skal arrangeres opplæringsjakt på rådyr. 

 Vi skal gjennomføre jegerprøve kurs. 

 Vi skal utdanne instruktører innen hagle og rifleskyting, samt jegerprøve instruktører. 

 Familiedag/helg på rødvannet i forbindelse med dugnad skal gjennomføres. 

 Det skal i samarbeid med HSSK og NHJFF? arrangeres jaktfelt konkuranse. 

 Det skal gjennomføres befaring av rødvannsveien med grunneier. Målet er å få statskog til å bære 
kostnadene ved ett skikkelig løft av standard. 

 Styret skal jobbe for økt aktivitet på Fuglemyr. 

 Avgrunnsdalen ses på som interresant arena for SHJFF og HSSK, mulig også NHJFF. Dette kan være 
en god plass for lerduebanen. Dette skal følges opp i 2013.  

 Det skal drives viltstell 



Følge opp foreningens utvalg 

 Styret skal følge opp utvalgene og deres aktiviteter ved hjelp av gjevnlige styremøter gjennom året. 

 Alle utvalg i SHJFF skal utarbeide møte og aktivitetsplan. I aktivitetsplanen skal det prioriteres 
aktiviteter for ungdom. Med utvalg menes Jaktutvalget, hytteutvalget, fiskeutvalget, 
skytebaneutvalget og Barne- og ungdomsutvalget. 

 Aktivitetsplanene skal være ferdige i løpet av desember 2013 og beskrive aktiviteter frem til 
desember 2014. 

 Alle utvalg skal rapportere behov, aktiviteter og status inn til styret på styremøter. Om de selv ikke 
kan stille må det sendes rapport i forkant av møtet til styret. 

 

Satsing på barn og ungdom 

 Videreutvikle barne- og ungdomsutvalget 

 SHJFF skal informere på hurum ungdomsskole om SHJFF sine aktiviteter og satsing på ungdom.  

 Det skal arrangeres opplæringsjakt for barn, ungdom og kvinner på rådyr til høsten.  

 Skytedager 

 Andre aktiviteter 

 

Satsing på kvinner 

 SHJFF skal forsøke å øke andelen aktive kvinner i foreningen gjennom å tilrettelegge aktiviteter for 
kvinner. 

 Det skal arrangeres skytedag med instruksjoner på lerduebanen. 

 Det skal arrangeres skytedag med instruksjoner på fuglemyr. 

 

 

 

Fuglemyr 06.03.2013 

 

Styret 
























