
 
Styrets Årsberetning Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening 
 

Det er avholdt 8 styremøter og alle utvalgene har avholdt 2 eller flere møter. 

2022 er et mer normalt år enn 2020 og 2021. 

 

Rehabilitering av demningene Engdammen, Rødskestadvann, Langvann er avsluttet høst 

2022. Vannstanden er på et nivå som tillater normalt fiske fra 10.03.23 

Det er inngått avtale med Statkraft om kompensasjon for bortfall av inntekter i perioden 

arbeidene med demningene pågikk. 

 

Ingen rapporter om uregelmessigheter under jaktutøvelse, eller klager fra andre brukere av 

marka 

 

Vi har utdannet 13 instruktører i fordelt på følgende. 

• 2 oppdatering jegerprøve- instruktører. 

• 4 hagleinstruktører 

• 7 rifleinstruktører, hvor av 2 på oppdateringskurs 

Dette for å kunne øke aktivitetene, kursene hagle og rifleinstruktør avholdt lokalt 

 

Jegerprøvekurs ble arrangert i 2022 og det pågår jegerprøvekurs i 2023 

 

Representert SHJFF på toftedagen med stand. 

 

Vi har i samarbeid med NHJFF, RÅJFF sendt inn høringsinnspill til kommuneplanens 

arealdel hvor vi argumentere for bruk av området til skytebaner for vår del fremst haglebane. 

HSSK argumenterer også for skytebane i Avgeunnsdalen. 

Asker JFF har sendt inn eget høringsinnspill hvor de ønsker området inngjerdet til 

treningsområde for hunder. 

Det er planlagt politiskbehandling av saken høst 2023 

 

Storviltprøven og treningsskudd har medført enkelte utfordringer av vårt anlegg for 

elektroniske-skiver ikke har fungert tilfredsstillende. Styret har besluttet å fremme forslag på 

årsmøte om anskaffelse av nytt anlegg for elektroniske- skiver. 

 

Leirdueskyting har blitt avholdt i samarbeid med RÅJFF  

 

Opplæringsjakt på rådyr har blitt gjennomført, med svært fornøyde deltakere. 

 

Det har vært stor aktivitet med dugnader Rødvanns hyttene. Hyttene har vært hyppig leid ut. 

 

Styret besluttet høst 2022 og melde inn termin- festet jaktfeltstevne, alle tillatelser er 

innhentet og stevne er arrangeres 26.03.23 

 

Økonomi foreningen har en god økonomi som gir oss mulighet til å investere i anlegg som vil 

komme medlemmene til gode samt gi mulighet for økte aktiviteter som vil generere flere 

medlemmer. 
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