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Styret og utvalgene 
I Rana elgjegerforening 2017 

 
Styret.  Leder  Anne Kari L Snefjellå  På valg  

Nestleder Janne Leiråmo Johansen På valg  
Sekretær Kristian Monsen Nygård  
Kasserer Jørn Ivan Rødahl  På valg 
Ungdomsleder Kent Inge Ingebrigtsen   
Styremedlem Yngve Larsen    På valg 
Varamedlem 1 Tom Rainer Olsen       
Varamedlem 2 Hilde Leiråmo   På valg 

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

Per Steinar Granlund  På valg 
    Terje Hilstad    
    Roy Aasheim     
    Kenneth Berge    

Hans Einar Kjemphei     
     
Rovviltutvalg.  
Leder    Geir Snefjellå   På valg    
    Jonar Hansen   På valg 
    Lars Erling Eriksen    
     
Elghundutvalg.  
Leder    Rune Korsvik    
    Idar Storvik    
    Asbjørn Arntzberg  På valg  
 
Kontaktutvalg   Jørn Ivan Rødahl               
Skytebane.   Yngve Larsen                
 
Revisorer.   Tom Lysheim       
    Jørn Ove Ovesen  
 
Valgkomite.   Tommy Forsbakk   På valg  
    Stian Fordelsen 

Geir Snefjellå 



            
     

Årsberetning 2017 
Fra styret i Rana Elgjegerforening 

Beretningsperioden er fra 9.3.2017 til 5.3.2018 
 
 
Medlemsoversikt 
Pr. februar 2018, hadde Rana Elgjegerforening 222 medlemmer. Dette er en økning på 12 

medlemmer fra i 2016, og er det høyeste antall medlemmer i Rana elgjegerforening. 

 

Møter, representasjoner, aktivitet og noe av styrets arbeid 

Det har i beretningsperioden vært avholdt 6 styremøter. Det har i tillegg vært jevn kontakt i 

styret pr telefon og epost.  

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

har med Røvassdalen skl.   

Siden vi ikke fikk forlenget leieavtalen med RSKL til mer en med tre år, ble det gjort vedtak 

om å se på alternativer for plassering av elgbanen. I den forbindelse ble det satt ned et utvalg 

som skulle jobbe med å se på muligheten med flytting. Her har det vært holdt møter med 

Statsskog, Rana Sau og Geit, Multiconsult og Rana kommune. I tillegg har det vært befaring 

med politiet, og utvalget har hatt 7 møter denne perioden. Så langt ser det positivt ut med 

tanke på å få gjort avtaler med Statsskog og Rana Sau og Geit om omdisponering av areal. 

Jobben med å lage en plan for å kunne søke om omregulering av området er i gang. Vi er 

heldige og har medlemmer som har mye kunnskap og erfaring på dette området. Det kommer 

til å bli mye arbeid og det vil kreve mye av medlemmene våre fremover. Men ser frem til å få 

en avklaring.  

 

Elgbanen, skyteprøver og trening. 
Som innledning på elgbanesesongen ble det holdt et møte 14. juni for skytelederne og deres 

"lag" der vi gjennomgikk rutiner på standplass, sekretariat og vår rolle som skyteledere. Svært 

viktig at vi har så like rutiner som mulig. Når vi har rundt 400 elgjegere som er hos oss for å 

ta storviltprøven har vi et stort ansvar.  

Elgbanesesongen med skyteprøver, trening og cup skyting startet opp tirsdag 6. juni.  



Siden har denne aktiviteten pågått hver tirsdag og torsdag helt fram til elgjakta startet. Unntatt 

delvis i uke 24 og 25 da måtte vi holde stengt pga. arrangement i regi av Røvassdalen 

Skytterlag. Det har vært stor aktivitet på onsdager, med treningsskyting/cup og til tider er det 

for få dager i uka til at det blir "plass" til alle.  

Totalt ble det avlagt 419 storviltprøver på elgbanen i 2017, (412 prøver i 2016) 

44 personer har skutt prøven på løpende programmet, (40 i 2016). 32 damer har skutt opp til 

prøven i år, (29 damer i 2016). 

Det har også i år vært arrangert noen skytekvelder bare for «kvinnfolkan» med bra deltakelse. 

Her bør vi nok annonsere bedre til neste sesong, men vi ser også at det er mange flere jenter 

møter på ordinære treningskvelder.    

Utover høsten har det vært jaktfelttrening på lørdagene.  

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

denne store og viktige aktiviteten gående gjennom 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. 

Dette er en svært så viktig del av foreningens arbeid, både økonomisk og ikke minst sosialt. 

 

Arbeid på elgbanen. 
Det har i år vært gjort nødvendig vedlikehold på anlegget, men vi har noen monitorer som er 

så gamle at de ikke kan oppdateres, disse må skiftes ut og vil belaste regnskapet. Det er 

bevisst ikke gjort store investeringer da vi er i en fase der vi ikke helt vet hvordan framtiden 

blir. På sensommeren hadde vi innbrudd på elgbanen, det ble stjålet tomhylser og heldigvis 

var ikke noe annet var rørt. Vi er så heldige å ha en gjeng med ildsjeler 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 
I 2012 ble det startet et 6.årig prosjekt i kommunen for å redusere påkjørsler, der vi hadde en 

representant fra REJF i arbeidsgruppa. Dessverre mangler det noe på kommunikasjon på dette 

området så vi vet lite om ståa her.  



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

påkjørt 76 på jernbane, 11 på vei og 8 andre årsaker, dvs. 95 dyr. Av disse er minst 37 voksen 

ku. Dessverre blir sesongen 2017/18 et rekordår for påkjørsler. Sist rekord var fra 2015/16 da 

80 dyr ble ihjelkjørt. Det har i vinter vært vanskelige snøforhold som kanskje kan forklare at 

mye av elgstammen har trukket ned til bebyggelse, den i dalene der vei og jernbane går. 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. Skrantesyken, CWD som er oppdaget på villrein i 

Nordfjella i Sogn og Fjordane har gjort at det fra i 2017 ikke er tillatt med foring eller å sette 

ut saltstein til elg. I Langvassgrenda fores det ikke denne sesongen, mens det i Plurdalen fores 

på dispensasjon. 

 

 

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

I år var det 5 skyttere som var med i trekningen. Det er nok flere under 24 år som skyter opp, 

men ikke alle blir registrert i papirene våre. Det er ikke enkelt å anslå alderen på ungdommen, 

og til tider er det ganske travelt på kontoret, og en glemmer å spørre om alder. 

Vinneren av årets premie ble Ole Martin Snefjellå, som skjøt sin første elg i høst. 

Vi gratulerer og håper du blir en aktiv elgjeger for framtida. 

 

 

Ringtrening  i Rana 2017. 
 

Ringtreningen ble som tidligere år arrangert på parkeringsplassen utenfor skytterhuset til 

Røssvoll Skytterlag i samarbeid med Rana Elgjegerforening.  

Vi startet opp den 13.mars og avsluttet den 24.april.  

Det var litt dårligere oppslutning enn tidligere år, men dårlig vær og føreforhold 

kan være en medvirkende årsak til dårlig oppmøte. Kanskje det blir flere i år. 

Instruktør var Siri Schreiner mens Asbjørn Arntsberg sørget for at hundene ble målt og blir 

vant til målestaven og ikke minst å vise fram tennene sine. 

Det er også viktig at hundene blir vant til å omgås folk og hunder, noe som kommer godt med 

både i utstillingsringen og i det daglig. 



Vil takke alle for frammøtet og ønsker vel møtt på ringtrening i 2018. 

Etter endt trening er det kaffe og vafler inne i Rana Elgjegerforening’s klubbhus. 

Her er det Rune Korsvik som er regjerer. Stor takk til alle. 

 

 Bård Johnsen. 

 

Årsmelding fra Sportslig utvalg 2017 

 
Sportslig utvalg har i 2017 bestått av: Tommy Bjørnådal (leder), Werner Jensen og 

Per Roger Rydland 

Rana Elgjegerforening har også i år hatt stor aktivitet blant aktive jaktfelt og elgbaneskyttere. 

Vi har deltatt i ca. 50 stevner på lags-fylkes-landsdels og nasjonalt nivå (NM) og har hevdet 

oss godt,. 

Vi har arrangert: 

Treningsjaktfelter, Jaktfeltcup, Elgbanecup, Lagmesterskap i Jaktfelt og Elgbane, to åpne 

jaktfeltstevner, ett åpent Elgbanestevne, pluss avslutningsstevner i Nordlandscupen for 

elgbane og jaktfelt med finaler, samt Gullkrona og merkeskytinger i jaktfelt og elgbane. 

Lagmester Jaktfelt : Hugo Berg 

Lagmester Elgbane: Hugo Berg 

Fylkesmester Jaktfelt: Hugo Berg 

Fylkesmesterskap Jaktfelt Lag: Rana EJF nr.1 

Fylkesmester Elgbane: Hugo Berg 

Fylkesmesterskap Elgbane Lag: Rana EJF nr.4 

Jaktfeltcup gruppe 1: Roy Hugo Hansen 

Jaktfeltcup gruppe 2: Wiktor Berg, Totalt i begge grupper 35 deltagere 

Elgbanecup gruppe 1: Werner Jensen 

Elgbanecup gruppe 2: Hugo Berg. Totalt i begge gruppene 21 deltagere 

Gullkrona; «Holman», Anne Kari Snefjellå, Fredrik Granlund og Øyvind Snefjellå 

NNM Jaktfelt: Hugo Berg nr.1 

NNM Jaktfelt Lag: Rana EJF, nr 2 

NNM Elgbane: Hugo Berg nr.1, Hilde Sjånes nr.2 

NNM Elgbane Lag: Rana EJF nr, 1 

Sammenlagt NC Elgbane: Hugo Berg nr. 1 



Sammenlagt NC Jaktfelt: Hugo Berg nr. 1, Werner Jensen nr. 2 og Wiktor Berg nr. 3 

Sportslig utvalg vil takke alle i laget for god oppslutning og velvilje med avvikling av stevner 

og aktiviteter i laget. 

ELGJEGERE, kom på elgbanen og prøv børsa, og bli en bedre og sikrere skytter til høstens 

elgjakt. 

Hilsen Sportslig utvalg : v/ Tommy Bjørnådal ( leder) 

 

 

Her kommer noe fra rovviltutvalget…. 

 

 

Anne Kari L Snefjellå               Janne L Johansen             Yngve Larsen 

 

Jørn Ivan Rødahl        Kristian Monsen Nygård      Kent Inge Ingebrigtsen

                 

                             Vidar Andreassen                   Tommy Bjørnådal 

 
 
 
 
 
 
 
 


