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Forord Leder
Livskvalitet har for mange av våre medlemmer i Longyearbyen sammenheng med et
aktivt friluftsliv. Og friluftsliv er frihet til å kunne utforske Svalbard. Om det er
reinsdyrjakt i Sassen, fisketur til Linnevannet eller hyttetur på Østkysten. Friluftsliv
definerer ett liv på Svalbard. Longyearbyen Jeger og Fiskerforening (LJFF) vil
bestandig være en aktiv pådriver for friluftsliv, som igjen skaper livs og bokvalitet i
Longyearbyen.
Men Longyearbyen er i endring, og normaliseringen innheter oss sakte med sikkert.
Siden i høst har det vært mye snakk om den nye Forskriften om ny verneplan for
sentral Spitsbergen herunder også nedre Adventdalen. LJFF sitter her i
arbeidsgruppen for lokale brukere sammen med 2-takteren, Hundeklubben,
Lokalstyre, Røde Kors og Svalbard Turn. Vi kommer til å jobbe for at ferdsel for
lokalbefolkningen ikke begrenses. Friluftsliv på Svalbard er ofte i kombinasjon med
motorisert og ikke motorisert fremkomstmiddel. Og skal vi ha mulighet til å videreføre
et aktivt friluftsliv, skape trivsel og bokvalitet i Longyearbyen er vi avhengig av et det
ikke legges strengere ferdselsbegrensninger for lokalbefolkningen.
LJFF er som alltid avhengig av frivillighet, om du har deltatt på skytebanen, arrangert
den legendariske LJFF festen, stilt som isbjørnvakt på søppeltokt med aktiv i friluft,
deltatt på Camp Svalbard for LJFF, eller vært med på en av våre søppeltokt så
ønsker jeg å rette en stor takk til deg, uten deg vil det ikke være mulig å ha ett aktivt
LJFF.
Så tusen takk for din innsatts i 2019, og jeg ser frem mot ett aktivt LJFF år i 2020.
Med vennlig hilsen
Torgeir Prytz
Leder LJFF.

Foto: Torgeir Prytz

Medlemsoversikt
Pr. 15. januar 2020 hadde Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening (LJFF)
808 medlemmer mot 792 medlemmer (Desember 2018).
Foreningen har 57 barne- /ungdomsmedlemmer.
Medlemskontingenten for 2019 har vært på kr 640,- for voksne, kr 205,- for
barn/ungdom. Den blir innbetalt til Norges jeger- og fiskerforbund sentralt. Lokallaget
får overført en andel av kontingenten, som for 2019 utgjorde ca kr 20000,-.

Styrets sammensetning
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Leder Viltstell
Leder Skytegruppa
Leder Hytteutvalget
Barne- og ungdomskontakt
Vara styremedlem
Vara styremedlem
Kvinnekontakt

Torgeir Prytz
Ivar Andersen
Malin Persson
Emelie Våtvik
Marius Simavik
Tore Magne Hoem
Atle Odd Brekken
Anders Magne Lindseth
Roy Aune
Gunnhild H. Antonsen
Lise Gulstad
Berit Paulsen

Møtevirksomhet
Det har i løpet av 2019/2020 frem til Årsmøtet, vært avholdt 6 styremøter. Utvalg og
undergrupper har utført arbeid og møteaktivitet etter behov

Årsmøte i NJFF Troms
Ingen fra LJFF deltok på årsmøte i Fylkeslaget i 2019

Høringer
LJFF har uttalt seg i 1 høringer i løpet av 2019; Høring av midlertidig endring av
forskrifter om motorferdsel på svalbard § 8 i 2019.

Tilskudd
Korkpenger 2018 (innbetalt 2019)
Norsk Tipping/Grasrotandel
NJFF (vedr jegerprøvekurs)

kr. 80 000,kr. 31 904,kr. 5 580,-

Jegerprøvekurs
Vårt årlig jegerprøvekurs gikk også denne gang i siste del av mai, og hadde 34
deltakere som alle fullførte kurset. I motsetning til tidligere praksis, så har vi ikke fått
tilgang på eksamensresultater fra Sysselmannen, Tilbakemeldinger fra deltakerne er
at de er godt fornøyde med kursets gjennomføring fra LJFF’s side. Takk til våre
instruktører som gjør det mulig å få gjennomført kurset.

Demonstrasjon av reinslakting
Tradisjonen tro hadde vi to demoer i forkant av reinsdyrjakta, der vi viste felling og
slakting av reinsdyr i Adventdalen. I år var det et overveldende oppmøte, og samlet
var det bortimot nitti stykker som var med og så på. Gode tilbakemeldinger kom både
der og etter jakta, når ferske jegere hadde fått prøvd seg på egne dyr i felt.

Revefeller
Det var bra etterspørsel på våre utlånsfeller, og vi hadde sju sett på utlån til
medlemmer som hadde fått tildelt fangstterreng.

Iridium
Etterspørselen på Iridiumtelefoner er omtrent fraværende blant våre medlemmer.
Årsaker til det kan være at det har blitt bedre telefondekning generelt på øya, og at
folk i stor grad har skaffa seg eget kommunikasjonsutstyr.

Aktiviteter LJFF har deltatt på i løpet av 2018
•
•
•

LJFF stilte med representanter under trekning av revefangst terreng
LJFF har hatt ansvaret for å organisere og gjennomføre isbjørnvakthold på
alle strandryddingstokt som Aktiv i friluft har gjennomført sommer/høst 2019.
LJFF hadde åpendag i klubbhuset den 9. november. 41 stykker tok turen opp
for å ha en sosial LJFF-dag til tross for at det var mange arrangementer i byen
samme dag. Det ble servert kaffe og kake, samt at det lå fremme en del
informasjon om tilbudene vi har. De fleste som kom har vært medlemmer
lenge og ønsket kun en sosial dag, men det var også noen nye medlemmer
som ønsket informasjon om tilbudene våre. Det ble også noen vervinger.
Naturstien ble benyttet av noen voksne og noen barn, men vi ser til neste
gang at denne med fordel kan lages som en quiz inne på klubbhuset. Dette
kan være en fin måte å samle medlemmene på, samt fortelle nye medlemmer
om hyttene og tilbudene vi har ellers.

Åpendag i klubbhuset 9. november. Foto: Berit Paulsen

Strandrydding
Vi gjennomførte også i år et strandryddingstokt første helgen i juli. Denne gang var vi
åtte stykker som rydda ei strekning på vel fire kilometer mellom Fjordnibba og Von
Post. Stor takk til de ivrige medlemmene som ble med på dette, for alle monner
hjelper.

Hytteutvalget
Hytteutvalget har hatt følgende sammensetning:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Anders Magne Lindseth
John-Erik Leithe
Knut Breivegen
Ivar Andersen

Det er som vanlig stor søknad til våre hytter gjennom sesongene, og mange
medlemmer har fått benyttet seg av de hyttene vi har og tilby.
Nytt av året er at vi har fått tilbud om å innlemme SNSK’s hytte Andreasbu i vår
utlånspool, noe vi selvsagt takker ja til.
På vedlikeholdssiden har det vært gjennomført arbeider på flere av hyttene etter
blant annet isbjørnbesøk. Skottehytta hadde fått slått inn vinduer yttergang og indre
oppholdsrom, i tillegg til litt ødeleggelser på treverk her og der. Den jobben fikk vi
utført allerede før tursesongen startet for de fleste, og i tillegg skifta vi en av ovnene.
Skansbukta fikk også innsatt 7-8 nye glassruter og en stor opprydding ble foretatt,
blant annet med fjerning av flere bålsteder som var lagd helt inntil hytta. Dette er en
gjenganger på flere av hyttene, og vi skal prøve å få brukere av hyttene til å holde
seg til lovverket vi er pålagt av staten å følge. På Russekeila ble det gjennomført
takreparasjoner. På Andersenhytta har vi starta med en større renovering, der det er
skifta ut fem av ni vinduer, og nytt innvendig panel er satt opp på veggene i
oppholdsrom. De resterende vinduer prøver vi å få skifta i løpet av inneværende
vinter. Det skal i tillegg byttes ovner, dører og legges furugulv. Ved Andersenhytta
har vi i samarbeid med yrkesskolen, påbegynt arbeider med et tilleggs bygg som skal
inneholde mange sengeplasser. Det vil gjøre at vi kan få tjue - tjuetre sengeplasser
totalt ved anlegget i Foxdalen. Dette er med tanke på at vi skal kunne ha samlinger
med våre ungdoms/juniormedlemmer der ute. På hytta Gåsbu på Vindodden har det
blitt bytta ovn.

Dugnad i Foxdalen. Foto: Anders Lindseth

Dugnad i Foxdalen. Foto: Anders Lindseth

Dugnad i Foxdalen. Foto: Anders Lindseth

Dugnad i Foxdalen. Foto: Anders Lindseth

Dugnad i Foxdalen. Foto: Anders Lindseth

Skytegruppa
Skytegruppa har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Atle Brekken (Ammunisjonssalg)
Anders Magne Lindseth (Riflebanen)
Heidi Brun ( Skytterhuset)
Fred Skancke Hansen
Tor Arne Iversen (Leirduebanen)

Det har vært avholdt 1 styremøte i 2019.
Riflebanen
Aktiviteten på riflebanen har vært stor hele sommeren. Banen ble åpnet for organisert
skyting med skytevakter tirsdag 28. mai og avsluttet tirsdag den 3. september. I den
tiden har tirsdager og torsdager vært avsatt til øvelses- og skyting til storviltprøven
hele sommeren, med unntak av 30. mai, 16.18. 23. og 25 juli. Da var banen stengt
på grunn av helgedag, ferie og mangel på skytevakter.
Det har i tillegg vært arrangert en rekke oppskytinger uten om de oppsatte tidene for
medlemmer som har vært forhindret i å stille opp på de ordinære skytekveldene.
Det har også i år vært avholdt trenings og mørketidskyting på tirsdagene resten av
året.
Våre etats- og bedriftsmedlemmer har også vert aktive brukere av banen.
Oppskyting til Storviltprøven
I 2019 hadde vi 291 skyttere som avla prøven i Longyearbyen og 22 i Svea, en
økning på 8 prøver i Longyearbyen og 12 i Svea.
Tirsdag 16. juli ble det avholdt oppskyting for jegere fra Barentsburg.
Feltskyting
For andre året på rad er det blitt avholdt jaktfeltskyting på skytebanen. Maifelten –
26.mai og Vinterfelten - 16.november. Totalt 81 skyttere deltok på de to stevnene.
Det var her mulig å delta i to klasser, åpne sikter og kikkertsikte. Klubbhuset var
åpent med servering av kaffe og kake. Det ble også brukt til premieutdeling. Vi
opplevde at folk kom tidlig og brukte hele dagen på banen selv etter de hadde skutt.
Dette gjorde jaktfeltskytingen til en sosial hendelse samtidig som det er meget god
trening til jakt og isbjørnbeskyttelse. Dette er et arrangement vi ønsker å satse mer
på i årene framover.

Mai-felten 26. mai Foto: Marius Simavik

Vinter-felten 16. november Foto: Marius Simavik

Arbeid som er utført på banen i 2019
Det har vært utført mye dugnadsarbeid på banen i 2019.
De elektroniske skivene er skiftet ut i sin helhet, men vi sliter med å få elektronikken
til å fungere.
Etter brannen i dekkene på 30 meteren, ble hele banen svært nedsotet, og det måtte
til et stort arbeide med rengjøring av standplass og oppholdsrom. Nytt skivestativ
måtte også bygges.
Portene fungerer fortsatt godt, men de trenger sitt årlige vedlikehold.
Noe tetningsarbeid gjenstår mellom oppholdsrommet og standplass og rundt portene.
Vårens tradisjonelle dugnad fant sted den 22. juni.
Videre er det ryddet på banen med jevne mellomrom hele sommeren.
Rydding på banen etter hver skyting er blitt mye bedre, men det er fortsatt mange
som ikke tar med seg søppelet som blir produsert under hver skyting.
Grovpistol
Denne aktiviteten er fortsatt i regi av Svalbard Turn.
Leirduebanen
Aktiviteten her har vært tilfredsstillende gjennom sommeren.
Ammunisjonsregnskap
Oversikt over ammunisjonssalget i 2019.
Det ble solgt:
30-06
2020 stk
308
3420 stk
6,5x55
2680 stk
Det er solgt mer ammunisjon i 2019 enn i 2018.
I 2018, for å begrense mengden med ammunisjon har Skytegruppa besluttet å kun
selge de mest aktuelle kalibrer for jakt. Det vil si 30-36, 308, 6,5x55 og 7 mm. Øvrige
kalibrer er solgt ut og blir ikke tatt inn igjen.
Diverse
Skytegruppa vil takke de som stiller opp for å holde aktivitetene i gang og for alle de
gratistimene de legger ned for foreningen.

Viltstellutvalget
Gruppen har gjennom året vært sammensatt slik:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Tore Magne Hoem
Jørn Hansen
Frank Jakobsen

Viltstells aktivitet for 2019:
Det har vært et år med lite å ta tak i for utvalget. Oss bekjent har det ikke vært noen
høringer som har berørt viltforvaltning. Alt av trekninger for rein og rev foregår nå via
iNatur og dermed er ikke vi involvert. Flere av foreningens medlemmer har bidratt til
forskningen på røye og laks ved å levere inn prøver fra fisk fanget i farvannet rundt
Svalbard.
Reinsdyrtelling og jakt:
LJFF ved Viltstell har i samarbeid med sysselmannen foretatt reinsdyrtelling for 2019.
Tellingen viste en nedgang fra 2018 i jaktområdene. Dette skylles i hovedsak høy
dødelighet, særlig av kalv, i løpet av vinteren, samt lav kalvetilgang i 2019.
Sysselmannen hadde oppsyn ute i alle jaktområder igjennom store deler av jakta og
mange jegere ble kontrollert. Erfaringene fra søknadsprosessen er fra
Sysselmannens ståsted ansett som gode, LJFF har heller ikke noen bemerkninger til
prosessen. Det ble felt 196 rein under jakten i 2019.
Demojakt:
Ble gjennomført som vanlig, etter søknad til Sysselmannen. Godt oppmøte på begge
gjennomføringene.

Barne- og ungdomskontakten
LJFF stilte med våpen og skytebane til årets Camp Svalbard, da arrangementet ble
flyttet til bynære omgivelser på grunn av vær og vind.

Kvinnekontakt
10. oktober var det duket for damekveld på banen. Det ble satt et tak på 12 deltakere
for å sikre at alle fikk skutt nok og for å sjekke om det var noen interesse, og det ble
fulltegnet. Det var ikke krav til noe forkunnskap. Det ble delt inn i to grupper hvor den
ene startet med «Rifle og ammunisjon - ABC» med Marius inne på skytebanen og
den andre hadde skyting med kvinnekontakt Berit og Roy. Så byttet gruppene. Dette
ble svært godt mottatt og det ble oppfordret til å ha flere slike skytinger gjennom året.
Dette er et lavterskeltilbud som vil gjennomføres flere ganger da deltakerne ga
tilbakemelding om at dette var etterlengtet for å finne den roen og selvtilliten man
ønsker.

Damekveld 10. oktober Foto: Berit Paulsen

Årsfesten
Årsfesten 2019 ble avholdt den 25 januar i kantina på Unis med 109 personer
tilstede. Menyen var som den har vært i flere år havets delikatesser. Foredragsholder
var Petter Braaten som fortalte om den farlige skrantesyken hos villrein , og hvilke
drastiske tiltak de måtte igangsette for å stoppe smitten i villreinflokken på Nordfjell.
Petter Braaten Band stod for musikken.
Som vanlig var veldig bra oppslutning rundt lotteriet.

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2019
Hovedstyret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Leder Viltstell
Leder Skytegruppa
Leder Hytteutvalget
Barne- og ungdomskontakt
Kvinnekontakt
Vara styremedlem
Vara styremedlem
Skytegruppa
Leder
Medlemmer

Hytteutvalget
Leder
Medlemmer

Viltstellutvalget
Leder
Medlemmer
Festkomitè
Leder
Medlemmer

Valgkomitè
Leder
Medlemmer

Torgeir Prytz
Ivar Andersen
Malin Persson
Emelie Våtvik
Marius Simavik
Tore Magne Hoem
Atle Odd Brekken
Anders Magne Lindseth
Roy Aune
Berit Paulsen
Gunnhild H. Antonsen
Lise Gulstad

Periode
2021
2020
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2020

Atle Odd Brekken
Tor Arne Iversen
Anders Magne Lindseth
Heidi Jorunn Brun
Fred Skancke Hansen

2020
2020
2020
2021
2021

Anders Magne Lindseth
John-Erik Leithe
Knut Breivegen
Ivar Andersen

2021
2021
2020
2020

Tore Magne Hoem
Frank Jacobsen
Jørn Hansen

2021
2020
2020

Håvar Fjerdingøy
Fred Skancke Hansen
Stig Harald Hammer
Gunnhild H. Antonsen
Per Ivar Velve

2021
2021
2020
2020
2020

Stig Onarheim
Jørn Kjetil Hansen
Heidi Brun

2021
2020
2020

