Sommerskriv til medlemmer av SHJFF
Hei!
Det har skjedd mye i løpet av kort tid med SHJFF. Mye kan kanskje virke som «for mye», og mye kan
virke som om det er noe som skulle ha vært gjort for «lenge siden».
Styret i SHJFF sitt mandat er å gjøre medlemmer fornøyde med det tilbudet de betaler for. Samt en
«hel haug» med andre saker som har med fiskekultivering, viltstell, hyttevedlikehold m.m å gjøre.
Det har også vært lagt ned mye arbeid i å fremføre SHJFF sine interesser overfor våre grunneiere.
Dette har i seg selv ikke endret seg mye siste årene, bortsett fra at det nå ikke eksisterer noe
Grunneierlag lenger. Grunnerierlaget er oppløst og eierne opptrer nå på egenhånd. Det betyr at
SHJFF må banke på dører for å inngå individuelle kontrakter. Det har vi ikke gjort for mye av før, og ei
har vi noen kontroll på hva grunneiere velger å gjøre på sine selvstendige eiendommer. Dette tar
MYE tid, men vi nærmer oss noe som er i nærheten av det foreningen tidligere har disponert av
jaktterreng. Heldigvis.
Mange har kanskje opplevd at SHJFF har vært ekstra aktive i år. Dette er fordi årsmøtet, og med det
medlemmene, har bestemt at foreningen skal være en åpen forening. Det stilles store krav til SHJFF
fra våre medlemmer, ‐ og slik må det også være. Dette betyr at SHJFF må tilrettelegge med mer
aktivitet, og som forening øke vårt tilbud til medlemmene. Det være seg overfor jakt og tillatelser,
men også gjennom aktiviteter så som «Jaktfelt og fiskekonkurranser» og bl.a. stevner vi kan avholde
på Fuglemyr. Samtidig skal vi hegne om det SHJFF var bygget på i utgangspunktet fra 1947. Vi hadde
stor suksess med Jaktfeltstevne i år, og til neste år er det ønsker om mer av dette og tilsvarende
aktiviteter.
Borregaard ute – Statskog inne
Ting ender seg, og det har vi sett ved at Borregaard solgte sine områder til Statskog. Vi vet at dette
innebærer begrensninger av som det var før, men årets styre har valgt en samarbeidslinje med
Statskog. Denne linjen er mye i strid med hva andre foreninger har valgt å gjøre, noe vi så på
årsmøtet i NJFF Buskerud.
Vi begynte forsiktig med fremstøt mot nettopp Statskog, og det viste seg etter en stund at SHJFF ble
prioritert fremfor andre foreninger. Vi fikk tildelt 4 rådyrløyver til opplæringsjakt for nye jegere/(og
gamle), og vi fikk Statskog sin fokus på Rødvannsveien og alle dens utfordringer, ‐ og som om ikke det
var nok, så fikk vi i tillegg kr 15.000,‐ av Statskog til å kjøpe inn en egen båt med elektromotor som
fiskeutvalget skal disponere.

Etter å ha vært ivrige i «Jakt og Fiske», lokalpresse og på NJFF sine hjemmesider med artikler hvor vi
har omtalt vår satsning og våre medlemmers ønsker, har heller ikke dette gått vårt lokale næringsliv
hus forbi. Da vi høflig søkte om kr 50.000,‐ for satsning på rekruttering for barn og ungdom fikk vi
tildelt hele beløpet fra DNB og Sparebankstiftelsen, ‐penger som går våre medlemmer og deres
familier til gode i de aktivitetene vi planlegger !
Oppe i all gleden med å bygge ny aktivitet for SHJFF så hadde vi et trist dødsfall. Et mangeårig
medlem og god venn gikk bort. SHJFF takker Jan Luther og hans familie for hans innsats og
engasjement i SHJFF gjennom mange år. Få om noen, kunne ønsket seg et bedre medlem med et
slikt engasjement i en forening.
Jan Luther testamenterte kr 100.000,‐ til SHJFF for «drift, utvikling og vedlikehold av Fuglemyr
Skytebaneanlegg».
Testamentet er øremerket SHJFF ‐, og Styret i SHJFF skal på ekstraordinært styremøte behandle disse
midlene slik at Jan Luthers ønsker utelukkede øremerkes SHJFF's aktiviteter for sine medlemmer på
Fuglemyr. Vi tenker på familien til Jan og forsikrer om at Jan sine ønsker blir vel ivaretatt.
Dokumentert bruk av Jan Luther sine midler skal på forespørsel vises alle medlemmer og etterlatte.
Nye nettsider
Våre gamle nettsider begynte å bli kranglete og umulige å oppdatere på nyåret. Nettsidene, sammen
med sosiale media som Facebook, er vår felles digitale samlingsplass og "ansikt utad". Det er derfor
viktig for oss at vi fremstår representative og informative på disse arenaene.
Det ble brukt mye tid på å lete etter en god løsning for våre nettsider, da det også er begrenset hvor
mye driften av sidene kan koste. De nye nettsidene kom på plass i juni i år, og vi er stolte av
resultatet som i tillegg inneholder nettbutikk og betalingsløsning via PayPal.
Velkommen innom til SHJFF.NO !
Nye folk
I år har vi hatt 11 nye medlemmer i SHJFF og som har gått Jegerprøvekurset vi har arrangert.
Jegerprøven i dag er noe HELT annet enn det vi som «gamle» tok. Det kan vi trygt si. Når dere nå
snart møter ungdommer og også eldre som ikke er så erfarende på jakt og fiske, så ber vi om at dere
tar dem godt i mot og tar godt vare på dem. Vi husker alle hvordan det er å være «nykommer». Det
er viktig at våre nye jegere føler seg velkomne. De kan teorien, men det er nå vi medlemmer kan gi
de tips om våpenkjøp, standplassdrill, og oppførsel i et jaktlag med mer.
I jegerprøvekurset har vi vært så heldig at vi har hatt Robin Vang som har vist elevene hvordan vi flår,
hare, mår og mink. Vi har hatt Øyvind Werner som har vist de hvordan de flår ryper og også hvordan
de stekes. Vi har hatt støtte av erfarne rifleinstruktører fra både SHJFF og NHJFF og også
hagleinstruktører. Vi må takke alle for at de stilte opp. Det er viktig for SHJFF til en hver tid å ha
dyktige instruktører innen jakt og fiske.

Det skapes og tilrettelegges for nye og flere aktiviteter i SHJFF i år. Årets Toftedag‐stand, og de
folkene som gjorde dette mulig for oss skal takkes. Jeg har sett mye frivillighet i ulike foreninger og
fora, men maken til innsats vi så på Toftedagen i år vet jeg mange misunner oss. Ove Raymond
Haugerud og hans gruppe har håndtert dette for oss og nedlagt mange frivillige timer.
Jeg er sikker på at det er MANGE der ute som sitter inne med kunnskaper de ønsker å dele. Det
finnes noen som er særs gode på fuglejakt, særs gode på harejakt, rådyrjakt og elgjakt. Det er dere vi
er avhengige av. Dessuten ønsker SHJFF å ha mer fokus på fiske fremover. Vi har mange flinke folk,
og vi må dele kunnskaper med hverandre uansett hva som er hovedinteressen. Har dere ønsker om å
sette opp et kurs i fluefiske, harejakt, ladekurs og annet, så skal vi tilrettelegge for dette. Dere som
brenner inne med noe som kan deles med andre er velkomne til å kontakte styret, så skal vi i
sammen skreddersy kurs for medlemmene !

Du om er nytt medlem i år, ønsker vi spesielt velkommen og vi ser frem til å høre fra deg.
Det er mye vi kan ta tak i for at medlemmer opplever SHJFF enda bedre.
GOD SOMMER!
Mvh Leder SHJFF

Forslag? Eller lurer du på noe så ring 92281492, eller sende en email til pal.sobye@softlink.no

