
 

 
 
 

Årsmøte i Rana Elgjegerforening  
Tirsdag 19. mars 2019. Kl. 18.00 

 
 
 
 
 
 
 



Sakliste 
 

1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet 
 

2 Godkjenning av sakliste til årsmøtet 
 

3 Valg av møteleder 
 

4 Valg av møtesekretær 
 

5 Valg av to medlemmer for å underskrive protokollen 
 

6 Styrets årsberetning 
 

7 Regnskap 
 

8 Budsjett 
 

9 Innkomne forslag 
 

10 Valg 
 

11 Underskrive møteprotokoll 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Styret og utvalgene 
I Rana elgjegerforening 2018 

 
Styret.  Leder  Anne Kari L Snefjellå  På valg  

Nestleder Per Roger Rydland       Ikke på valg  
Sekretær Kristian Monsen Nygård  På valg 
Kasserer Stig Rune Andersen  Ikke på valg 
Ungdomsleder Kent Inge Ingebrigtsen På valg   
Styremedlem Helene Hansen   Ikke på valg 
Varamedlem 1 Tom Rainer Olsen       
Varamedlem 2 Hilde Leiråmo   På valg 

 
Sportslig utvalg.  
Leder.    Tommy Bjørnådal  På valg 
    Per Roger Rydland   Ikke på valg 
    Werner Jensen  Ikke på valg  
 
Elgbaneutvalg.  
Leder    Vidar Andreassen    
    Odd Hansen    
    Roger Fallhei    

Per Steinar Granlund   
    Terje Hilstad   På valg 
    Roy Aasheim    På valg 
    Kenneth Berge   På valg 

Hans Einar Kjemphei  På valg   
     
Rovviltutvalg.  
Leder    Geir Snefjellå       
    Jonar Hansen    
    Lars Erling Eriksen   På valg 
     
Elghundutvalg.  
Leder    Rune Korsvik   På valg 
    Idar Storvik   På valg 
    Asbjørn Arntsberg    
 
Kontaktutvalg   Per Roger Rydland  På valg               
Skytebane.   Stig Rune Andersen  På valg              
 
Revisorer.   Hans Arthur Heggli  På valg    
    Jørn Ove Ovesen  På valg 
 
Valgkomite.   Geir Snefjellå    På valg 
                Stian Fordelsen 
    Tommy Forsbakk 



            
     

Årsberetning 2018 
Fra styret i Rana Elgjegerforening 

Beretningsperioden er fra 5.3.2018 til 10.3.2019 
 
 
Medlemsoversikt 
Pr. 1.mars 2019, hadde Rana Elgjegerforening 210 medlemmer. Dette er en reduksjon på 12 

medlemmer fra i 2017, men samme antall som 2016. Vi har et stort potensiale i å verve flere 

medlemmer og vi bør oppfordre alle som er interessert i jakt og jaktskyting til å melde seg 

inn. Dessverre er det en altfor stor andel av medlemmene som ennå ikke har betalt 

medlemskontingenten. 

 

Møter, representasjoner, aktivitet og noe av styrets arbeid 

Det har i beretningsperioden vært avholdt 6 styremøter. I tillegg blir telefon og epost brukt 

som kommunikasjonsmiddel mellom styremedlemmene.   

Det har det vært avholdt 2 møter i kontaktutvalget for elgbanen, dette i følge den avtalen vi 

har med Røvassdalen skytterlag.   

I forbindelse med prosjektet flytting av elgbaneanlegget har nybaneutvalget hatt møter med 

Statskog, Lars Beck og Røvassdalen skytterlag. Denne prosessen har tatt mye lengre tid enn 

planlagt, og det som først må på plass nå er en omregulering av området fra LNR til 

skytebaneformål. I fjor på denne tiden så alt veldig positivt ut, men Statskog har kommet med 

noen krav som har gjort at en har måttet tatt kontakt med skytterlaget som er nærmeste nabo. 

Det jobbes videre med saken.  

REJF jobber med å få til årlige dialogmøter med Statskog, da mange av våre medlemmer 

jakter på staten sin grunn og vi ønsker å være i nærmere dialog enn det tilfellet er i dag.  

I høst var det lenge stopp i deler av elgjakta i Hattfjelldal, og da jakta åpnet igjen var 

Nordland Jeger og Fisk en pådriver for å få flere jegere til å stille opp. Leder hadde møte med 

NJFF der det ble diskuterte mulige løsninger for å få jakta så seint på høsten attraktiv for 

jegerne. 

Lagsjakke har vært tema lenge, nå er den valgt ut, og kan kjøpes på Bekken og Strøm. 

 

  



 

Elgbanen, skyteprøver og trening. 
Som innledning på elgbanesesongen ble det også i år en samling for skyteledere før 

oppstarten av storviltprøvene. Rutiner på standplass og rollen som skyteleder var tema. Vi har 

stabilisert oss på rundt 400 avlagte storviltprøver på elgbanen, og det krever at vi er samkjørte 

og følger avtalt prosedyre, med sterk fokus på sikkerhet. Oppstarten var allerede 6.juni 

sesongen 2018, dette takket være at det ble ryddet bort en god del snø tidligere. Totalt ble det 

avlagt 434 storviltprøver på elgbanen i 2018, (417 prøver i 2017) 40 personer har skutt prøven 

på løpende programmet, (44 i 2017). 33 damer har skutt opp til prøven i år, (32 damer i 2017). 

 

På kontoret fikk vi på plass en enklere betalingsløsning, med alle "varene" på et nettbrett 

koblet opp i mot betalingsterminal. Dette har fungert utmerket. 

Det har vært stor aktivitet på onsdager, med treningsskyting/cup og til tider er det for få dager 

i uka til at det blir "tid" til alle. Det har også i år vært arrangert noen skytekvelder bare for 

«kvinnfolkan» med veldig bra deltakelse i år, og aldri er det så lett å få tak i vaffelsteikere 

som på disse kveldene. Damen fikk en tosiders reportasje i MOBO i høst, med positiv omtale 

av aktiviteten. Det er supert og veldig viktig for å opprettholde et godt miljø at 

jentene/damene føler at de er like velkomne på elgbanen som mannfolkan er. 

Skadefellingslaget har gjennomført bjørneprøver på den elektroniske bjørneskiva og på den 

bevegelige bjørnebanen. Bestått prøve her gir også bestått storviltprøve.  

Så og si gjennom hele året har det vært jaktfelttrening, på lørdagene når dagslyset er for kort, 

og ellers på onsdager.  

Det er stadig et ønske at det utdannes/kurser flere standplassledere, og Wiktor Berg holdt et 

kurs våren 2018. Viktig med gode kurs som har fokus på sikkerhet og ansvaret som 

skytelederen har på standplass. I disse dager holdes det et nytt kurs. Og de som allerede har 

kurs kan oppdatere sitt på nettsidene til NJFF. 

Styret vil rette en stor takk til de av medlemmene, ca. 40 personer som har vært på å holde 

elgbanen i gang i løpet av sesongen. Det er dere som er med og arrangerer storviltprøvene 

som er Rana Elgjegerforening. Og det er deres fortjeneste at elgjegere trives på elgbanen, og 

kommer tilbake år etter år. Det er viktig at vi har fokus på sikkerhet, det er mange som er 

innom i løpet av en sesong og ikke alle er like vant med skytevåpen. Her har dere som stiller 

opp som skyteledere en svært viktig rolle, med å skape trygge rammer, skape god steming og 

gi råd/veiledning til skytterne. 



Storviltprøvene er en svært så viktig del av foreningens arbeid, både økonomisk og ikke minst  

sosialt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurranseskyting 
Rana elgjegerforening har en gruppe med aktive skyttere som reiser land og strand rundt og 

konkurrerer i jaktfelt og elgbane. Nivået er høyt og det ligger mye trening bak resultatene de 

oppnår. I år har de vært meget aktive og deltatt på NM i begge greiner. Vi gratulerer med flott 

resultat. 

 

Ungdomsarbeid 
Foreningen har i mange år hatt en utlånsrifle i kal 223 myntet til bruk i rekrutering. 

Denne var noe utdatert, og har i 2018 fått montert lyddemper og det er kjøpt inn brukbar 

ammunisjon til denne. 

Denne rifla er tilgjengelig på foreningens arrangementer og oppskytingskvelder for 

ungdommer som ønsker å prøve seg på rifleskyting. 

Ungdomsleder håper dette vil være et populært tilbud blant ungdommen, og at foreningens 

eldre medlemmer ser dette som en fin mulighet til å ta med seg sine unge lovende på 

oppskytingskvelder og stevner. 

Videre har Ungdomsleder på slutten av året jobbet litt med å lage et opplegg for 

rekruteringskvelder inn mot ny sesong og håper dette kan komme i gang mot sommeren 2019. 

 

 

 

Avskyting i Rana 2018 



Arbeid på elgbanen. 
Det har i år vært gjort noe nødvendig vedlikehold på anlegget, og vi har kjøpt inn to nye 

monitorer da de gamle ikke lengre kunne oppgraderes. Vi har holdt oss på et minimum av 

vedlikehold siden vi ikke vet hva som skjer med baneanlegget fremover. Men vi håper vi i 

løpet av sommeren får papirene i orden sånn at elgbanen kan flyttes ned til utstillingsplassen. 

Det er begrenset hvor lenge vi kan drive uten å gjøre større oppgraderinger. Skinnegangen til 

løpendeelgen er slitt og stallen skulle vært bygd opp på nytt fra grunnen av.  Vi er så heldige å 

ha en solid gjeng med ildsjeler i elgbaneutvalget som jobber svært aktivt oppe på elgbanen 

med å reparere skiver, kjøpe inn nødvendig materiell og har en oversikt over hva som trengs 

av vedlikehold. Styret takker for den store dugnadsinnsatsen. 

 

Elgpåkjørsler 
Når det gjelder påkjørsler er vi inne i ett av de verste årene på jernbane og vei. Så langt er 

tapet på ca. 80 dyr på vei, jernbane og ulykke, det samme tallet som i fjor på denne tida. Mens 

det totale tallet i fjor ble over 100 dyr. Det har i vinter ikke vært spesielt vanskelige 

snøforhold men allikevel har mye av elgstammen trukket ned til bebyggelse. I 

Dunderlandsdalen slår det ikke feil, den elgen som står i Nærvernesliene kommer ned til 

jernbanen og blir påkjørt, det samme gjelder fra Raudfjellforsen og oppover. Det er spesielt 

mange kyr med kalv som blir påkjørt. På veiene har det blitt påkjørt altfor mange elg i 

høst/vinter. Noen går det bra med, og andre tåler ikke smellen. Vi får prise oss lykkelig for at 

det sålangt ikke har vært personskader. 

Noen grunneiere har tatt ansvar og hogd ned lauvskog for å begrense behovet for forflytning. 

Dette er et virkemiddel som kan ha stor effekt. En må selvfølgelig vurdere fra område til 

område om det er egnet med tanke på trafikk osv. Her burde den største grunneieren tatt 

ansvar og lagd felt med ungskog som elgen kunne beite på. På grunn av skrantesyken er det 

fortsatt ikke lov å sette ut saltstein eller fore klauvdyr.  

 

Nandor Løkås minnepremie 
Denne er for de yngre elgjegerne under 24 år som skyter opp til prøven hos oss. 

I år var det 11 skyttere som var med i trekningen. Det er nok flere under 24 år som skyter opp, 

men ikke alle blir registrert i papirene våre.  

Vinneren av årets premie ble Kasper Aurstad. Vi gratulerer og håper du blir en aktiv elgjeger 

for framtida. 



Sportslig utvalg 

Årsmelding for 2018 
Utvalget har bestått av Tommy Bjørnådal, Werner Jensen og Kenneth Bjørnådal. 

Det har vært en meget aktiv sesong for våre skyttere. Vi har deltatt på åpne stevner i hele 

regionen, deltatt på NM jaktfelt, NM elgbane og NNM jaktfelt og elgbane. 

Det har vært arrangert jaktfeltcup, elgbanecup, treningsstevner, 3 åpne jaktfelt og 2 åpne 

elgbanestevner. I tillegg er det holdt lagmesterskap jaktfelt, lagmesterskap elgbane og 

gullkrona. 

Resultater: 

Lagmester jaktfelt Hugo Berg 

Lagmester elgbane Raymond Berg 

Vinner jaktfeltcup Wiktor Berg 

Vinner elgbanecup Christer Hauknes 

Pokaler: 

Jaktfelt vinterstevne med finale Werner Jensen 

Beste dameskytter   Tanja Rufsholm 

Elgbane beste skytter NCstevne Tore Kjønnås 

Jegerskjoldet    Svein Gunnar Albrigtsen 

Helge Jakobsen pokal,  

vinner elgbanecupen   Christer Hauknes 

Gullkrona    Roy Helge Rydland, Kenneth Bjørnådal og Per Bjørnå. 

 

Sportslig leder takker alle som har vært med å arrangere gode stevner og cuper. 

Med hilsen sportslig leder 

Tommy Bjørnådal 

 

Rovviltutvalget 

Årsmelding for 2018 
 

Rovviltutvalget er et utvalg som skal være for de av medlemmene i Rana Elgjegerforening 

som driver med, og er interessert i rovviltjakt. Rovviltutvalget administrerer også 

skadefellingslaget. REJF har avtale med Rana Kommune om å ha skadefellingslag i 

beredskap til skadefelling av store rovdyr. For dette arbeidet mottar foreningen 5000 kr i året. 



I 2018 fikk REJF 30 000 kr som skulle gå til trening og kompetanseheving av 

skadefellingslaget. Pengene er brukt til innkjøp av treningsamo. og skivemateriell. Det er også 

i år søkt om midler til dette. Det er Rana kommune som søker, mens REJF får pengene etter 

medgått utgift. 

Det har ikke vært skadefelling i Rana i 2018. Det har nettopp vært søkt om skadefelling på 

gaupe pga skadepotensialet for kommende beitesesong. Dette ble det avslag på.  

Det ble arrangert oppskyting på bjørneprøve i sommer, og denne er også godkjent som 

storviltprøve. Dette vil bli videreført kommende sesong. I tillegg ser vi for oss å avholde 

treningskvelder for laget. 

For rovviltutvalget 

Geir Snefjellå 

 

 

Elghundeutvalget 

Årsmelding for 2018 

  
Rana Elgjegerforening og Helgeland Elghundklubb har også i 2018 samarbeidet om 

ringtreningene. Også i år arrangert på parkeringsplassen til Røvassdalen Skytterlag. 

Treningene startet 19. mars, fortsatte hver mandag framover t.o.m. 23. april. Litt dårligere 

oppmøte enn tidligere år, på det meste 13 hunder. 

På treningene blir hundene vant til å omgås andre hunder og folk, ei enkel innføring i hva som 

skjer i utstillingsringen, litt om regelverk i forhold til utstillinger, tilvenning til målestaven, og 

ikke minst, de gode samtalene etter treninga, med nystekte vafler og kaffe attåt. Instruktører 

var Siri Schreiner, Marit Andal, Bård Johnsen, Rune Korsvik og Asbjørn Arntsberg 

  

Rune Korsvik 

  
 

Anne Kari L Snefjellå               Helene Hansen  Per Roger Rydland 

 

Stig Rune Andersen        Kristian Monsen Nygård      Kent Inge Ingebrigtsen

                 

                             Vidar Andreassen                   Tommy Bjørnådal 



 
 
 
 
 
 
 
 


