Siste nytt fra SHJFF til alle medlemmer
Til alle medlemmer i SHJFF ‐ nå midt i jakta.
Midler fra Södra ansattfond
Vi alle er særs takknemlige for de midlene vi fikk av fondet til Södra sine ansatte. En helt
UTROLIG gave, og det er også et godt bevis på at det du gjør som medlem i SHJFF settes stor pris
på. Holdningen til styret i SHJFF er at foreningens midler tilhører hvert enkelt medlem. Derfor
er det viktig at også disse pengene forvaltes i medlemmenes interesse!
Vi har med gaven fra Södra sine ansatte fått et særs stort ansvar for fornuftig bruk av midlene.
Styret i SHJFF har derfor prosjektsatt dette regnskapsmessig med separat budsjett slik at alle
medlemmer kan se hva hver enkelt krone går til. Slik MÅ det være. Alle medlemmer skal ha
mulighet til innsyn i dette, som i alt annet SHJFF gjør ved bruk av medlemmenes kontingent.
Det ble i styremøtet 9. september nedsatt en gruppe som skal se til at midlene benyttes på best
mulig måte for flest mulig på Fuglemyr. Det er et krav ved gaven at alle 3 foreninger skal få lik
nytte så lenge det skjer på området Fuglemyr, som SHJFF leier av Statskog.
Engasjement!
Midlene skal benyttes for ALLE brukere av Fuglemyr, ‐ og det setter noen krav til oss. Det er
kanskje lett å si at ”med alle disse pengene – så ordner det seg selv”. Men slik er det nok ikke. Selv
med penger på bok så skal oppgavene gjennomføres.
Derfor ber vi om engasjement fra dere alle akkurat nå, på små og store ting. Noen kan bidra med
en motorsag, andre med én time sosialt samvær bare, ‐ noen kan stille med en henger, andre
igjen kan bake ”7 brett” med boller.
SHJFF trenger og behøver ALLE for å lykkes med å gjennomføre nye prosjekter og opprettholde
eksisterende tilbud. Det er ingen i SHJFF som får betalt eller avlønnes for nedlagt arbeidsinnsats.
Vår betaling er de tilbudene og den felles møteplassen som skapes for oss alle gjennom vår
innsats.
Fornuftig bruk av midler
Elektronikk på 100‐ og 200‐meterbanene har lenge vært ønsket av mange. Derfor er det nedsatt
et utvalg i SHJFF med Sigurd Hesthaug som leder, som skal utrede og innhente anbud på
prosjektet. Sigurd skal samkjøre med tilsvarende grupper fra NHJFF og HSSK og sikre at alle blir
inkludert. Styret i SHJFF valgte Hesthaug i denne rollen på bakgrunn av hans entusiasme og
dugnadsånd i SHJFF generelt ‐ også på Fuglemyr. Han er dessuten godt kjent med våre partnere i
NHJFF og HSSK.
Styret i SHJFF vil ha rollen som 'revisor' og ha øverste oppsyn med prosjektet. Slik må det være,
når så mye penger er involvert. Styret i SHJFF har ingen påvirkning på valg av løsninger, men
skal kun fungere som kontrollør av økonomien. Dette er viktig fordi midlene er medlemmenes
eie, og bruken skal rapporteres til givere.
Gjøre noe selv?
Gaven fra ansattfondet på Södra er IKKE en sovepute. Det er vi selv som medlemmer som kan
legge ned arbeidsinnsats for å få til et TOPP anlegg på Fuglemyr. Det vi gjør selv, er mye mer enn
rene penger.

Vi ser for oss å arrangere grupper for å "‐grave kabler, ‐rigge til skyttervoller, ‐skru opp løpende
elgsystemer osv.” Sikkerheten mellom 100‐ og 200‐meterbanen bør også utbedres. Skal vi få det
slik alle ønsker, MÅ vi gi litt av fritiden vår. Vi må engasjere ”den snekkern, den elektrikeren, den
økonomen, den bakeren, den vaskeren og den entreprenøren” for komme i mål. Med dette, så
styrkes også sosiale bånd og vi skaper noe som kommer til å glede veldig mange i lang tid
fremover.
Samtidig starter vi et sponsorprosjekt som er helt nødvendig. Av SHJFF sine nå over 250
medlemmer skal vi kunne skaffe sponsorer til ”hver blink/standplass – med logo”.
Eksempelvis: ‐ Innskytningsbenk og dermed standplass 1 koster kanskje kr 5.000,‐ med logo
under, og så øker vi litt helt frem til standplass 10 hvor vi har oppskytingsblinker.
SHJFF er allerede i gang med dette og oppfordrer dere alles arbeidsgivere til å kjøpe sin ”egen
standplass” (innskytningsbenkplass er allerede solgt.)
Oppskytings‐elgskiver på 9. og 10. standplass på 100‐meterbanen kan kanskje prissettes til
10.000,‐ pr år ?
Hvem betaler for plassen for ”løpende elg” ? 
Fremtiden
Det er ingen hemmelighet at SHJFF har som mål at Fuglemyr skal bli Østlandets desidert beste
skytebane. Vi har konkurranse på Hurumhalvøya fra Follestadbanen og alle deres brukere.
‐ Vi har ikke sett starten på dette! Du som medlem er med på dette og har muligheten til å bidra
nå. Arbeidsgruppen med Fuglemyrs utvikling startet med ideer vinteren 2014.
Rekruttering ‐ og ta vare på våre unge
SHJFF har de siste 2 årene satt en egen person på å følge opp våre unge i samarbeid med styret
og de ulike utvalgene i SHJFF. Det å gi de unge et sted, en plass, et ansvar og en mulighet tror vi
er helt avgjørende for å lykkes som forening. Vi ser allerede nå at gode gamle jegere setter STOR
pris på å ta med en ung jeger på opplæringsjakt, eller ta de med på skytebanen ‐ de får god tone,
god læring, og føler seg inkludert. Dette er det viktigste vi i SHJFF driver med om dagen. SHJFF
gir rom og muligheter for ALLE.
Vi har tro på å gi de unge ansvar og oppgaver. Det er bare slik vi kan lykkes i sammen.
SHJFF på lokalpolitisk nivå
Våre lokalpolitikere og et tverrpolitisk Hurum kommunestyre har noen mål for tilflytting til
Hurum i årene fremover. Da vi vet at økt tilflytting av mennesker og bedrifter øker en
kommunes muligheter og inntekter, ønsker SHJFF å være en part i denne satsningen.
Undersøkelser gjort i Norge om ”hvorfor mennesker ønsker å flytte på seg” har gitt noen klare
svar over alt ‐ nemlig; næringslivsmuligheter og arbeid,‐ familiens ønsker om fritidsaktiviteter
innen idrett, friluftsliv og jakt og fiske, er hovedkriterier for valg av en families bosted.
SHJFF ønsker å være med våre folkevalgte i deres mål om å nå dette i Hurum.
Vi ser frem til et Fuglemyr som syder av aktivitet i årene fremover!
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