
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Julehilsen 
Styre og stell i SHJFF ønsker å sende en riktig god 
julehilsen til alle våre medlemmer og venner. 2014 
har vært et spennende år på mange måter for alle oss 
i SHJFF. Vi får stadig flere medlemmer, - noe som er 
gledelig, og gir oss bedre rammebetingelser for å 
tilrettelegge flere aktiviteter for alle. Vi hadde et flott 
jegerprøvekurs i mars med MANGE virkelig 
interesserte elever som også var med oss på 
opplæringsjakt med Statskog nå i høst. Dette kommer 
vi til å fortsette med. Som dere vet er vi i 
forhandlinger med Statskog om langtidsleie av 
Fuglemyr. Vi tror det er smart med tanke på 
fremtiden. Våre gode venner i NHJFF og HSSK er 
særs aktive og ivrige til å tilrettelegge både for rifle og 
pistolskyting, og de gjør en kjempejobb til glede for 
oss ALLE. 
Ta vare på hverandre, familien din og del gode fiske-, 
hytte- og jakthistorier i jula, send en liten takk til de i 
SHJFF, NHJFF og HSSK som gjør det så bra for oss 
på Fuglemyr, på hyttene våre, for vannene våre og at 
vi kan komme til dekket bord og aktiviteter. Det å 
vite at vi har et godt tilbud som skal bli bedre etter 
hvert er viktig med tanke på rekruttering og din tanke 
om verdien av å få noe igjen som betalende medlem i 
SHJFF. 
Ta dette med dere i jula, engasjer dere, og kom med 
forslag til hva vi kan gjøre, endre, forsterke, osv, - så 
høres og snakkes vi igjen over nyttår! 
 
GOD JUL!!  

Røskestad haglebane 
Vi har alle sett hva som har skjedd på 
haglebanen i år. MANGE dugnadstimer, 
sponsorer og HEFTIG jobbing av ildsjeler 
med Arnfinn Nilsen i spissen som har 
realisert en oppgradering av banen det er 
lenge siden SHJFF har sett. De er ikke 
ferdige ennå, sies det, og vi alle oppfordres 
til å være med på sluttspurten her for få til 
en haglebane slik vi ønsker det skal være. 
Samarbeidet med NHJFF og R&Å JFF her 
har vært veldig bra for alle parter. Vi ser 
frem til en ny sesong på haglebanen med 
konkurranser, jenteskyting, ungdomsskyting 
og nye ”grener”. Følg med! 

Hytteutvalget 

Fiskeutvalget 

Tynningsfiske på Rødvannet har startet godt, 
og man har nå fått tillatelse til å bruke oter 
der. NJFF hadde i år Fiskesommer der 
SHJFF stilte med 30 barn på 
Røskestadvannet. Stor suksess! 

Styret 
Jakta er snart over, og vi kan se tilbake på 
en flott sesong med opplæringsjakt og gode 
opplevelser. Og godt fiske. Rovdyrjakt 
fortsetter og vi kjøper inn feller om dagen til 
de som vil gjøre dette. 

Hyttene holdes  godt ved like. Alt er på 
stell, og i 2015 blir det oppgraderinger med 
sofa, gardiner og mulig utbygg?  

Vi gleder oss! 


