
 

 

 

 

INNKALLING  TIL  ÅRSMØTE 

 

GRUE  JEGER-  OG  FISKERFORENING 
 TJURA SKYTTERHUS.  

 ONSDAG DEN 03.06.2020 KL. 19.00 

 

ÅÅrrssmmeellddiinngg   

22001199  
 



INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

 

TJURA SKYTTERHUS,  

ONSDAG 03.06.2020 KL 19.00 

 

DAGSORDEN 
 

1. Åpning 
Godkjenning av møteinnkallingen 
Godkjenning av saksliste 

 
2. Konstituering 

Valg av møteleder 
Valg av sekretær 
Valg av to – 2 til å undertegne årsmøteprotokoll 
Valg av tellekorps for årsmøtet 
 

3. Årsberetning 
4. Regnskap 
5. Budsjett 
6. Saker fremmet av styret (Eventuelt utdeling av priser) 
7. Innkomne saker 
8. Valg 
9. Avslutning 

 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes innen 07.03.2020 til: 
Grue Jeger- og Fiskerforening  
V/ Martin Tvengsberg  
Framvegen 3 
2264 Grinder 
E-post – m.tvengsberg@hotmail.com / post@gruejff.no 
 
Forsidefoto: Geir Inge Ruud.  
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SAKER FREMMET AV STYRET 

Sak 1 
 
Vedtektsendring: §2 Medlemskap 
Grue JFF er i dag en av to lukkede foreninger innenfor NJFF Hedmark fylkeslag. Ved å fortsette som 
en lukket forening vil vi i fremtiden ikke lenger kunne søke momsrefusjon. Dette vil medføre 
økonomiske tap i størrelsesorden kr 12-15000 sett i forhold til siste års regnskaper. Det foreslås 
derfor fra styret om at Grue JFF endres fra en lukket til åpen forening. Det må for fremtiden måtte 
skilles mellom medlemmer som kvalifiserer til medlemskap ved en lukket forening og de som ikke 
ville være kvalifisert som ved en lukket forening. Tilgangen til eks. jakt i Grue JFF vil man måtte 
dermed regulere etter tilhørighet blant våre medlemmer. Dvs medlemmer med tilhørighet i Grue skal 
fortsatt ha prioritet ved kjøp av jaktkort. Alle nye utenbygds medlemmer uten tilhørighet i Grue vil 
måtte søke særskilt om å kunne kjøpe jaktkort. Denne ordningen praktiseres av flere foreninger i dag. 
 
Forslag til ny tekst for §2 Medlemskap:   
Enhver person som er interessert i jakt, fiske, friluftsliv og annen naturforvaltning kan bli medlem av foreningen. 
Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd skader 
foreningen og dets renomme, skal kunne suspenderes av styret i foreningen. Styret kan også nekte å ta opp i 
foreningen personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. Blir medlemmer suspendert fra foreningen, 
skal dette rapporteres til fylkeslag og forbund. 
Jaktkort på terreng som Grue Jeger og fiskerforening disponerer, kan kjøpes av: 

 Alle medlemmer som har bostedsadresse eller familiære relasjoner i Grue 

 Alle utenbygds medlemmer som kan dokumentere medlemskap i Grue JFF pr. 31.12.2019 

Sak 2.  
Maks tak på midler for styrets myndighet ved investeringer og andre innkjøp. 
Vi ser at i fremtiden må man kunne påberegne å gjøre innkjøp i en viss størrelse ved eks akutt behov 
for vedlikehold på baner skytterhus etc. uten at dette må avvente en behandling ved årsmøte. Med 
dagens praksis, har det vært satt et uskrevet maks tak pålydende kr 10000,- før dette skal behandles 
ved årsmøtet. Noe som kan gi unødvendig lang tid ved å gjennomføre investeringer som man ser seg 
nødt til å gjøre på relativt kort sikt. Langsiktige investeringer skal som tidligere avgjøres gjennom 
behandling på årsmøtet. Det bes om at årsmøtet stemmer over å kunne gi styret myndighet til å 
kunne å gjøre kortsiktige enkeltinnkjøp / investeringer i størrelsesorden inntil kr 50000,- uten at dette 
skal måtte fremmes for årsmøtet.  
 
Sak 3. 
Bevilgning av midler for etablering av Rovviltbane.  
Det ble under årsmøtet i 2019 gitt i oppgave å innhente prisestimat for å etablere en rovviltbane ved 
vårt skyteanlegg på Tjura. Etter en kontakt med andre foreninger er det fremkommet et prisestimat på 
ca kr 85000,- for innkjøp av bane som omfatter skinnegang, vogn, skiver og motor med tilhørende 
styreenhet. I tillegg kommer grunnarbeider for å etablere er stabilt underlag for ny skinnegang. Dette 
er estimert til ca kr 50000. Den nye banen er av typen som kommer imot, hvor man skal kunne skyte 
på eks en bjørn i direkte angrep. Ytterligere forventede kostnader er tilpasning av standplass, 
oppgradering av voll, samt ev byggesakskostnader. Det bes derfor om inntil kr 150.000 for å kunne 
etablere en rovviltbane på vårt skyteanlegg på Tjura. Mer spesifikk informasjon om anlegget vil 
presenteres på årsmøtet. 
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INNKOMMENDE SAKER FRA MEDLEMMER 

 
Sak 1 
Leie av Rottjernskoia på åremål.  
Rotjernskoia er lagt ut for leie på åremål. Det er innkommet forslag fra Bjørn Melsnes om at Grue JFF 
burde leie denne, for videre fremleie til egne medlemmer. Hytta har en fantastisk beliggenhet mid i 
vårt jaktområde og Grue JFF har disponert denne tidligere. Saken vil bli belyst ytterligere av 
forslagsholder på årsmøtet.  
 
 

 

 

EGNE NOTATER 
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ÅRSMELDING FRA GJFF STYRET 
 

Styret har i 2019 bestått av: 
Leder      Martin Tvengsberg 
Nestleder      Tommy Stenshol  
Sekretær      Geir Inge Ruud  
Kasserer      Ida Kristine L. Frang 
Studieleder     Arne Martin Skyrud 
Jakt- og /hundeutvalg Vegard Tømmerholen 
Fiskeutvalget     Svein Dammen 
Rifleutvalget     Morten Sundkøien 
Hagleutvalget     Johann C. Vangerud 

 
Styret har i 2019 avholdt 6 møter 
 
Økonomien i foreningen er som foregående år 
fortsatt god, dette er en god sikkerhet for oss å 
ha dersom uforutsette utgifter på noen av 
anleggene våre skulle forekomme og det gir oss 
rom for investeringer i tiltak som kommer 
medlemmene våre til gode. 
 
Når det kommer til investeringer som kan være til 
glede for medlemmene i foreningen er vi i styret 
glade for alt engasjement og alle innspill på tiltak 
som kan bidra til å øke aktiviteten i foreningen, vi 
har økonomi til å gjennomføre prosjekter som 
noen brenner for.   
Medlemstallet i foreningen holder seg ganske 
stabilt, det er gledelig at mange unge velger å bli 
medlem av foreningen vår etter endt 
jegerprøvekurs. 
 
Aktiviteten på skytebanene våre er stabil, det blir 
i sedvanlig ordning arrangert elgtreninger på 
riflebaner ukentlig på sommerhalvåret, i tillegg 
har vi hatt stående tilbud ute til elgjaktlag eller 
andre som har lyst til å ha en kveld «alene» på 
banen som en sosial happening.  
 

På leirduebanen har vi en «kjerne» av veldig 
ivrige og dyktige skyttere, i år har de arrangert en 
uhøytidelig sesongcup på banen. Cupen gikk ut 
på at de 3 beste seriene gjennom sesongen er 
tellende. Dette var et positivt tiltak for å øke 
aktiviteten på den flotte banen vår litt, vi 
anbefaler alle medlemmer i foreningen til å stikke 
innom banen i løpet av 2020 sesongen, det er 
veldig morsomt, og man blir ikke akkurat noen 
dårligere hagleskytter av det heller. 
Det ble våren 2019 arrangert jegerprøvekurs i 
regi av GJFF, vi ser fortsatt at oppslutningen til 
jegerprøven er relativt stor fra begge kjønn. Vi 
håper at så mange som mulig av deltakerne vil 
bli aktive medlemmer i foreningen vår med tiden. 
 
Vi har i 2019 som i 2018 ikke hatt noe 
fungerende ungdomsutvalg eller kvinneutvalg i 
foreningen, dette har fortsatt foreningen et sterkt 
ønske om å få på plass. Men vi kan ikke tvinge 
noen, og har derfor et sterkt ønske om at noen 
engasjerte kvinner eller ungdommer ønsker å få 
til et slik utvalg. Det skal ikke stå på hjelp eller 
økonomi hvis vi får på plass noen som vil noe. 
 
For Styret i Grue jeger- og fiskerforening 

Leder Martin Tvengsberg 
 

 



www.gruejff.no 

ÅRSMELDING FRA STUDIELEDER 
 

Studieleder i 2019 har vært: 
Arne Martin Skyrud 

 
Det ble i 2019 arrangert Jegerprøvekurs fra 
februar til mai med 16 deltagere. Alltid hyggelig å 
se at det er så mange jenter som deltar på disse 
kursene. Kjell Skaraberget, Helge Heimstad,  
Aasmund Aaseth og Marius Schjelderup Høye 
var instruktører og kurset ble holdt på Grue 
Barne og Ungdomsskole. Kurset gikk som vanlig 
over 10 kvelder. Det ble avsluttet med praktisk 
skyting på Tjurabanen og deretter eksamen. Alle 
bestod prøven. Stor takk til instruktørene som 
legger ned mye frivillig innsats hvert år for å 

utdanne nye jegere.  
 
Vi håper på å kunne tilby et rikere kurstilbud i 
2020. Kom gjerne med forslag til styret eller 
undertegnede om ønske av kurs i Grue JFF. 
Dette være seg hundekurs, skytekurs, matkurs, 
soppkurs, fotokurs, etc etc.  
 
Arne Martin 
Studieleder 
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ÅRSMELDING FRA FISKEUTVALGET 
 

Utvalget har i 2019 bestått av: 
Svein Dammen (leder) 
Tormod Almqvist  
Fred Gjedtjernet 
Stian Berg 
Bjørn Melsnes 
Egil Elserud

 
Nok et fiskeår er unnagjort. Året startet med en 
brå vår og dette gikk utover utfiskinga vår. Vi fikk 
tatt ut en del fisk, men mindre enn foregående år. 
  
Vi arrangerte Fiskesommer ved Langtjennet i år 
også, med brukbar oppslutning. Det er fortsatt 
like moro å se gleden til ungene når de får fisk. 
 
I besøksboka ved Langtjennet skrives det mye. 
Stadig nye navn som har vært innom der. Det er 

veldig hyggelig at så mange bruker plassen. 
  
Fiskekortsalget går nedover og det er ikke bra. 
Finn fram fiskestanga og ta dere en tur i en av 
sjøene våre. Det er mye fin fisk å få.    
 
Skitt Fiske 
Svein 
 

 
 

 
 
Langtjernet en vinterdag i november 2019. 
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ÅRSMELDING FRA JAKT- OG HUNDEUTVALGET 
 

Utvalget har i 2018 bestått av:  
Vegard Tømmerholen - Leder 
Mona Christiansen 
Geir Inge Ruud 
Hans W. Halvorsen 
Cato Kolstad 
Terje Melsnes 
Kjetil Sagen 
Bjørn Egil Vestmo 
 
 
Utvalget har avholdt to møter i 2019. 
 
Dette har vært et litt roligere år for utvalget.   
Vi hadde planer om å starte opp med 
linjetaksering av fugl på terrenget vi disponerer, 
men vi klarte dessverre ikke å få tak i nok hunder 
til å gjennomføre en taksering.  At vi holder til i 
ulvesona må nok ta mesteparten av skylda for at 
folk ikke vil gå med hundene sine her.   
Veldig synd at vi ikke får utført taksering, da dette 
ville gitt oss klare svar på hvordan 
fuglebestanden er hvert år.  
 
Foring av rådyr har det ikke blitt noe av i år. 
Vinteren var ikke hard nok til at Mattilsynet ville gi 
dispensasjon fra forbudet mot å fore hjortevilt. 
(p.g.a CWD).  Men rådyrbestanden klarte seg bra 
gjennom vinteren og vi har hatt veldig mye dyr 
spredt over hele terrenget vårt i høst.  
 
Småviltbestanden har vært omtrent som normalt 
de siste årene. Variert bestand av fugl, der noen 
områder har vært omtrent tomme mens andre 
plasser har det vært bra.  

Det ble påvist harepest tidlig i sesongen, men 
den slo ikke fullt ut hos oss, så harejegerne 
melder om bra med hare.  
 
Aversjonsdressur på sau har vært, og vil fortsatt 
være et samarbeid med Hof Vestre. Ved 
spørsmål kontakt Bjørn Melsnes. 
 
Oppfordrer alle til å aktivt felle kråkefugl og 
småpredatorer. Dette for å gi kommende småvilt-
generasjoner en større sjanse til å overleve. 
Husk å få registrert predatorene hos Terje 
Melsnes eller Hans W. Halvorsen. Da er du med i 
vår predatorkonkurranse. 
 
Minner om at alle må levere inn jaktrapport 
uansett om man har jaktet eller ikke. Dette er 
viktig informasjon for oss med tanke på 
forvaltning av viltet på terrenget vårt.  
 
SKITT JAKT! 
Vegard 
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ÅRSMELDING FRA RIFLEUTVALGET 

 

Utvalget har i 2019 bestått av:  
Morten Sundkøien som leder 
Mona Christiansen 
Knut Gjedtjernet 
Hans Arne Ellstrøm 
Tommy Stenshol 
Pål Ebbel Ellstrøm 
Martin Tvengsberg Holter 
Bjørn Gjermshus 
Geir Inge Ruud 
Håkon Opsahl 
Terje Melsnes 
Ole Bredvold 
 

 
Vi startet 2019-sesongen fredag 10. mai, og 
hadde siste treningskveld 27. september. 
Anlegget har fungert nokså bra i år, eneste 
problem har vært brudd i en kabel og en 
defekt kobling. Som vanlig var det litt labert 
oppmøte tidlig i sesongen, men det tok seg 
brukbart opp etterhvert.  
 
For første gang på mange år har vi avholdt 
stevne i Elgskyting på Tjurabanen! Søndag 
16. juni arrangerte vi Fylkesmesterskap 
Elgskyting, og fikk ros fra HJFF og deltakere i 
ettertid for et ryddig gjennomført stevne.  
I overkant av 50 skyttere deltok. Jeg vil rette 
en stor takk til mannskapet som stilte opp 
denne dagen, likeledes en takk til Trond 
Holter (Åslia JSK) for bistand og støtte. 
 
Sommeren ble mer normal enn året før, og vi 
gjennomførte alle planlagte treninger. Det ble 
skutt alle fredager unntatt 5/7 (Stevne) og 
26/7 (Ferie). Vi har omsatt bra, og har en 

stabil brukergruppe på anlegget.  
 
Den løpende elgen blir dessverre fortsatt lite 
brukt. Vi selger årskort for kun 100 kr! Det er 
ikke mange anlegg i Norge der du kan skyte 
så mye du vil på løpende elg 20 fredager i 
året for 100 kr! 
 
Vi skal være med og arrangere Elgkarussel i 
2020, og har Elgstevne søndag 10. mai! Vi 
håper mange kan delta. Elgskyting er ikke 
veldig formelt, og vanlig jaktvåpen kan 
benyttes. 
 
Vi ser fram til å treffe deg på banen denne 
sesongen! Vi starter trening ca. siste fredag i 

april. 😊 
 
For utvalget 
 
Morten Sundkøien 

 



 
www.gruejff.no 

ÅRSMELDING FRA HAGLEUTVALGET 
 

Utvalget har i 2019 bestått av:  
Johann C. Vangerud som leder  
Svein Dammen 
Pål Ebbel Ellstrøm 
Harald Christensen 
Kjetil Liøkel 
Even Gjedtjernet 
Ole Bredvold 
 
 
Året startet med gode værforhold i 2019 og 
holdt seg gjennom hele sesongen, dette gjorde 
att det var god stemning og stor trafikk 
gjennom hele året oppe på leirduebana som i 
år ble holdt av på onsdager. I tillegg til ny 
klubbkonkurranse så har Grue BU igjen tatt 
turen for en kveld med skyting og moro.  
 
Nytt for året er at det ble installert fjernstyrt 
kontroll, lyskastere utover banen og bedre lys 
inne på standplass.  
 
Vi ønsker fremdeles grupper som vil skyte 
velkomne til å ta kontakt, og er det tanker 
medlemmene eller utenforstående kommer 
med så ønsker vi å kunne bidra til mer aktivitet 
i Grue JFF.  
 
En stor takk til alle som frivillig bidrar til at 
leirduebana lever videre inn i fremtiden. En god 
jobb har blitt gjort.  
 
På vegene av utvalget.  
Johann C. Vangerud 
Leder 

 

    
Grue JFF sin mobile åtebu for revjakt
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TIL MINNE 

 

 
 
 

Det var med dyp sorg vi mottok budskapet om at Vegard Tømmerholen hadde forulykket på tragisk 
vis den 11. februar. Våre tanker og dypeste medfølelse går til Vegards nærmeste familie. 

 
Vi jegere og fiskere vil huske Vegard som en fantastisk ressursperson. Vegard interesserte seg 

tidlig for jakt og hadde lang erfaring fra jakt både i Norge og i utlandet. Han var ansett som en svært 
dyktig jeger og skytter, og han hadde gode jakthunder. Vegard var også dyktig til å ta vare på 

maten fra viltet, og han var utrolig flink til å lage mat.  
 

Vegard hadde verv i foreningen i en årrekke, i jakt- og hundeutvalget og i rifleutvalget, og han 
utførte dette på en samvittighetsfull og ryddig måte. Når han fikk ansvaret for en oppgave, så 

fullførte han den alltid med glans. 
 

Vegard vil bli dypt savnet av oss i Grue Jeger- og Fiskerforening. 
 

Vi lyser fred over Vegards minne 
 

For styret i Grue Jeger- og Fiskerforening 
Tommy Stenshol 
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