Årsberetning 2010
Fra styret i Rana Elgjegerforening
Beretningsperioden er fra 01.03.2010 til 10.03.2011
Medlemsoversikt.
Pr 31.12.2010 hadde Rana Elgjegerforening 187 medlemmer. Dette er 6 flere medlemmer enn
vi hadde i 2009. De siste 4 årene har medlemstallet vert ganske stabilt på vel 180 medlemmer.

Styremøter.
Det har i beretningsperioden vert avholdt 6 styremøter. Det ene av møtene var også ett
fellesmøte med utvalgene i foreninga.
Med tanke på det året som er tilbakelagt, så må styrets arbeid med foreningens aktiviteter
kunne betegnes som ett ganske så normalt arbeidsår. Som tidligere, så har det igjen vert ett
utmerket samarbeid innad i styret og også med utvalgene. Selvfølgelig er det noen saker som
det i utgangspunktet ikke er full og bred enighet om, men ved en god og konstruktiv
diskusjon, så løses eventuelle uenigheter på en god og grei måte.
Dessverre, så fikk vi i slutten av april beskjeden om att mangeårig styremedlem, kasserer,
formann og nestleder Helge Jakobsen var død. Det kom så veldig uventa på oss, en
arbeidskapasitet uten like var plutselig borte. Vi vil få takke Helge så mye for den tiden han
var sammen med oss.

Møter, representasjoner og noe av styrets arbeid.
Oppstart av ei Elgjegerforening i Vefsn
Den 23 mars var vi invitert til Mosjøen for å være med på ett møte hvor temaet var ønsket om
en eventuell oppstart av ei Elgjegerforening i Vefsn. Vi fikk komme med våre erfaringer fra
vårt arbeid i Rana og vi benyttet også anledningen til å framheve den positive betydningen av
flere ”reine” Elgjegerforeninger ikke minst i forholdet til N.J.F.F.
Dessverre, så vet vi i ettertid att det ikke ble enighet om å danne ei forening og att dette inntil
videre er skjøvet ut i det blå.

Møte med Statskog.
28 juni deltok vi sammen med Hattfjelldal og Hemnes på det etter hvert årlige møtet med
Statskog i Mosjøen. Dessverre, grunnet nyansettelse i Statskog, så ble dette møtet avholdt
lenge etter att jakta var trukket blant jaktlagene. Det var bred enighet om att ved senere møter,
så bør disse holdes senest i midten av mars, i god tid før papirer og søknadsskjemaer skal ut til
jaktlagene. Disse møtene med grunneieren bør være viktige for oss jegere, for å diskutere
saker som angår jakta på deres områder.

Nasjonal konferanse om vilt og trafikk.
Den 27 og 28 april deltok vi på denne konferansen på Trones. Mange, svært dyktige
forelesere med gode kunnskaper om denne problematikken var med på å gi denne
konferansen ett skikkelig, godt faglig innhold. Med det engasjementet som R.E.J.F har hatt
opp gjennom årene i forhold til trafikk drept elg, så var dette nyttig informasjon for å høre
hvordan andre ser på dette.
Flere av deltakerne hadde ønske om en sånn konferanse senere, for å se om det blir fulgt opp
det som ble diskutert her.

Skogrydding langs jernbanen på Skonseng.
Lørdag 4 september var det stor dugnad med skog og krattrydding, arrangert av Skonseng og
Røssvoll Bøgdalag. Ca 40 personer møtte opp og flere av R.J.E.F sine medlemmer var med.
Veldig flott att Bøgdalaget tok initiativ til dette, ikke bare for å få bort elg maten langs
jernbanen, men de fikk tydelig bevist att også ”vanlige folk” og ikke bare jegerinteressene ser
denne galskapen med alle påkjørslene.

Samla plan mot viltpåkjørsler på vei og jernbane i Rana.
I anledning denne saken, så har det vert flere møter med kommunens viltutvalg, ett møte med
Elg regionene og ikke minst, flere møter og samtaler med Olav Pettersen fra
Landbrukskontoret. I samråd med Elg regionene, så anser vi det som meget viktig att det er
Rana Kommune som skal ha styringen og ansvaret for ett sånt prosjekt, som denne planen er
ment å være. Det er de som har ”tyngde” for å kontakte de aktørene som vil være aktuelle i
denne sammenhengen, for å bidra med finansiering til de ulike prosjektene, enten det er
gjerder, rydding, foring eller andre tiltak. Det er også særdeles viktig att dette gjelder for hele
kommunen, både veier og jernbane.
Det blir også sendt brev til DN og NINA, hvor prosjektet vil bli presentert og for å søke om
bistand og ikke minst faglig råd.

Hjemmesiden.
Denne fungerer bra med diverse informasjon og opplysninger ut til medlemmene, men her bør
det være uante muligheter til å være mye bedre. For å få det til, så oppfordrer vi igjen
medlemmene til å engasjere seg i mye større grad enn det som har vert tilfellet til nå, for å
komme med stoff til denne. Bilder, historier, debatt og diskusjoner, innenfor det
interessefeltet som R.E.J.F er opptatt av vil bli mottatt med stor takk.

Nandor Løkås minnepremie.
Blant de ungdommene som skyter opp til storviltprøven og er under 24 år, så vil det bli
foretatt loddtrekking blant disse for å kåre en vinner.
Vi har nå fått laget ett minneskjold som blir å finne inne på klubbhuset. Her vil navnet på
vinneren av denne premien bli inngravert etter hvert og i tilegg vil vinneren få overrakt en
premie fra R.E.J.F.
Vinner av premien for 2010 ble Eirik Fisktjønnli. Vi Gratulerer!

Elgbanen.
Elgbane sesongen med trening og skyteprøver startet opp tirsdag 1 juni. Siden har dette pågått
hver tirsdag og torsdag til og med 21 september. Før sesongstart hadde vi en gjennomgang av
rutinene med Elgbane kjørerne.
Totalt ble det avlagt 379 storviltprøver på Elgbanen i 2010, dette er en liten nedgang fra året
før (2009) da det ble skutt 388 prøver. 12 damer har skutt prøven, i 2009 var antallet 16.
16 personer har skutt prøven på løpende programmet, (22 i 2009) Det ble solgt ammunisjon
for kr.73.567.- (kr.69.237.- i 2009) fordelt på 8.007 skudd, (7.583 i 2009)
For å kunne gjennomføre en sånn stor aktivitet har ca 40 personer vert med og fordelt på
oppgaven gjennom sesongen. Foruten noe ”småtteri” blant annet ett havari på en monitor
grunnet tordenvær, så har det hele fungert utmerket.
Selv om det har vert nevnt tidligere, så gjentar vi det så gjerne. Dette er en særdeles viktig del
av foreningens arbeid, både økonomisk og sosialt. Styret vil rette en stor takk til dem som har
vert med, for å holde denne aktiviteten gående gjennom hele sesongen, på en svært så
tilfredsstillende måte. Det ble til jul, sendt en hilsen og en takk til Elgbane kjørerne.
Det er blitt innkjøpt ett kassa apparat for å lette arbeidet i sekretariatet. Dette vil uten tvil bli
en forbedring når alle blir fortrolig med ”nyskapningen”
Vi har kjøpt ei rifle i cal.223 med kikkert og justerbar kolbekappe. Denne er beregnet på de
helt yngre skytterne som vil være sammen med oss for å trene.
Grunnet stor aktivitet, så blir det selvfølgelig også en viss skive slitasje. Det ble i 2010
innkjøpt div, slitedeler til skivene for ca. kr.10.000. Alt dette er ikke brukt, for noe er ment å
være ett lite ”kriselager”
Heimevernet har leid banen og huset en dag i perioden.
Vi har nå fått utbedra det elektriske anlegget på Elgbanen etter pålegg fra Helgeland Kraftlag.
Det har vert avholdt 2 kontaktmøter med Røvassdalen Skytterlag.

Klubbhuset.
Angående en renovering / utbygging av klubbhuset, så har det ikke vert den helt store
framdriftet. Noe av årsaken har vert foreningens økonomi. Vi venter fortsatt på å få utbetalt
spillemidler for den nye 100 m banen som kom i drift i 2007.
For styret
Tore Granlund

