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Forsidebilde: Stand på aktivitetsmesse 
Fotograf: Emelie Våtvik 

 



Medlemsoversikt 

Ved årsskiftet hadde Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening (LJFF)  
ca. 870 medlemmer. I februar 2021 var medlemstallet 800.  
 
 

Styrets sammensetning 

Leder Heidi Dovrebro               
Nestleder Kari Stokke     
Sekretær Malin Persson  
Kasserer Emelie Våtvik     
Styremedlem Svein Gunnar Myhren 
Leder Viltstell Torgeir Prytz                  
Leder Skytegruppa Atle Odd Brekken   
Leder Hytteutvalget Anders Magne Lindseth     
Barne- og ungdomskontakt Heidi Harviken                 
Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen    
Vara styremedlem Ivar Andersen  
Kvinnekontakt Merethe Stiberg (satt til sommeren 2021)   

 
 

Møtevirksomhet 

Det har i løpet av 2021/2022 frem til Årsmøtet, vært avholdt 6 styremøter. Antallet 
møter er preget av korona situasjonen. Utvalg og undergrupper har utført arbeid og 
møteaktivitet etter behov 
 

 

Årsmøte i NJFF Troms 

Ingen fra LJFF deltok på årsmøte i Fylkeslaget i 2021 
 
 

Høringer  

LJFF har uttalt seg i 2 høringer i løpet av 2021/22.  
 
 

• Høring fra Sysselmannen av forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land 
Nasjonalpark og revisjon av verneforskriften. 

 

• Høring fra Sysselmesteren på Svalbard: Midlertidige endringer i 
motorferdselforskriften. 

 
 

 

 

 

 



Tilskudd 

Mva-refusjon NJFF    kr. 33 576 
Studieforbundet NJFF kr. 6 100 (kom for 2020 og i 2021, 2020 kr. 

3000 og 2021 kr. 3100) 
Tilskudd familieaktiviteter NJFF  kr. 9 000 
Tilskudd utebursdag NJFF 150 år kr. 7 500 
Tilskudd kvinneaktiviteter NJFF  kr. 2 585 
Grasrotandel (50 spillere)   kr. 35 160 
Kundeutbytte Gjensidige   kr. 3 899 
Kontingentfordeling fra NJFF                  kr 28 240  

 

 

Jegerprøvekurs  

Jegerprøvekurs ble avholdt i høst, og det var over 50 stykker som var klare til 
eksamen etter endt kurs. I forhold til de forrige åra, så gikk det smidig å få avholdt 
eksamen denne gang. Og om SMS med tiden får i orden en digital betalingsløsning 
for eksamensgebyr, så blir det enda bedre. Og uten de gode hjelpere med 
forelesinger, innmeldinger og rapporteringer ville ikke disse kursene blitt gjennomført! 
 
 

Demonstrasjon av reinslakting 

Tradisjon tro hadde vi også denne høsten en demonstrasjon på hvordan felling av 
reinsdyr og påfølgende behandling av felt dyr kan gjøres på fallplassen. Nytt av året 
var at vi måtte utenfor skyteforbudsonen for å felle demodyr, så det ble en rusletur på 
omtrent 5 km på over 70 oppmøtte deltakere. Gode tilbakemeldinger får vi på denne 
aktiviteten også. 
 
 

Revefeller 

Under sesongen 2020/21 hadde vi ti sett med feller i utleie, og de som leide feller av 
oss var fornøyde med tilbudet. De som kom for sent med forespørsel og ikke fikk 
tilgang på feller derimot, kunne fortelle at vi hadde for dårlig tilbud. Til lags åt alle kan 
ingen gjæra. 
 
 

Iridium 

Etterspørsel av Iridiumtelefoner er relativt liten, men gode tilbakemeldinger fra de 

som har fått låne med seg telefon på tur. 

 
 

 

 

 



Aktiviteter LJFF har deltatt på i løpet av 2021 

LJFF hadde stand og deltok på aktivitetsmesse i regi av Svalbard Turn i august  
 
Heidi D. stilte opp på møtet: Etablering av samarbeidsråd i regi av Longyearbyen 
lokalstyre 
 
Heidi D. stilte opp på møtet som Longyearbyen lokalstyre innkalte til: Ny bruk av den 
gamle miljøstasjonen. 
 
Heidi D. og Torgeir deltok på møtet: Prosjektet SUSTAIN for miljøforvaltningen på 
Svalbard 
 
 

Strandrydding 

Årets ryddetokt ble litt annerledes enn de vi har hatt tidligere. Denne gang rydda vi 
bort etterlatenskaper fra en målestasjon NVE hadde stående ved Hyperittfossen. 
Dette etter en forespørsel fra eierne om vi kunne ta et betalt oppdrag med å rydde 
opp etter at stasjonen ble tatt av et sørpeskred. Ti stykker stilte som frivillige, og 
Svalbard Adventure Group stilte Polarcirkelbåt og mannskap gratis til disposisjon for 
å frakte deltakerne fram og tilbake til Vindodden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utebursdag, Norges Jeger- og Fiskerforbund 150 år 
 

 
         Foto: Tuva Bull Hjeltnes 
 

 

Den 23. oktober 2021 gjennomførte Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening et 
familiearrangement i Longyearbyen sentrum for å feire Norges Jeger- og 
Fiskerforbund sin 150-årsdag. Arrangementet varte fra kl 11:00-15:00.  
 
Det ble servert en 3-retters med lokal og kortreist mat som besto av: 
 

• Røkt Vågehval på flatbrød – røkt og tilberedt i Longyearbyen 

• Hjemmelagde fiskekaker med torsk fra Isfjorden 

• Reinsdyrstek av Svalbardrein med tyttebær 
 
I tillegg ble det servert kaffe og varm saft.  
 
Det var og lagt opp til mange aktiviteter for barn og unge, alt fra lassokasting, 
bowling, risposekasting, spikerkonkuranse til å lage sine egne sveler over 
stormkjøkken som var laget av blikkbokser.  
 
Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening hadde og loddtrekning der alle besøkende 
fikk et gratis lodd hver. Her kunne man vinne alt fra røkt vågehval fra Rockhouse AS, 
gavekort fra Hurtigruten Svalbard, grillpinner og bålpanne, samt at Norges Jeger- og 
Fiskerforbund hadde sendt mange forskjellige «giveaways».  
 

 



 
Begge foto Emelie Våtvik 

 

 

 
Dagen ble en suksess og det ble telt vel 200 besøkende i løpet av dagen, både barn, 
ungdom og voksne.  
 
 

Hytteutvalget 

Hytteutvalget har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder  Anders Magne Lindseth 
Medlem John-Erik Leithe 
Medlem Einar Midthun 
Medlem Ivar Andersen 
 
Det fortsetter med stor pågang og etterspørsel på hytteleie. Sesongene strekker seg 
ut og terskelen for å dra ut på tur har blitt lavere, etter hvert som turutstyret har blitt 
bedre og standarden på hytter øker. Heller ikke dette året har vi blitt forskånet for 
isbjørnbesøk på enkelte hytter, og i tillegg er det en del av brukerne som ikke ser det 
som sitt ansvar å rydde/gjøre rent etter seg, eller si fra om de har vært uheldige med 
ei ovnsdør eller et vindu. Begge deler skaper til slutt arbeid for andre. Isbjørner kan vi 
kanskje dressere, mens de andre.. Uansett, alle våre hytter er klare til bruk også 
denne sesongen. 
 
 



Skytegruppa 

Skyte gruppa har hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Atle Brekken (Ammunisjonssalg) 
Medlem: Anders Magne Lindseth (Riflebanen) 
Medlem: Heidi Dovrebro  (Skytterhuset) 
Medlem: Fred Skancke Hansen 
Medlem: Tor Arne Iversen (Leirduebanen) 
 
Det har vært avholdt ett møte i 2021 
 
Riflebanen 
Aktiviteten på riflebanen var i 2021 på samme nivå som året før. 
Videre har det vært avholdt flere treningskvelder for jenter. 
Det har vært noe mindre skytetrening for turistbåter i år som en følge av pandemien.   
Vi hadde organiserte skyte kvelder på banen på tirsdager store deler av vinteren.  
I slutten av mai startet vi opp med storviltprøven som ble avsluttet i begynnelsen av 
september. 
Banen har også i år vært aktivt brukt av våre etats- og bedriftsmedlemmer til 
egentrening. 
 
Oppskyting til Storviltprøven 
På grunn av Pandemien i 2021 ble det ikke satt krav til at jegerne skulle avlegge 30 
obligatoriske skudd før oppskyting. Dermed ble det bare oppskyting til prøven for de 
som ønsket å jakte i 2021. 
 
Grovpistol 
Denne aktiviteten er fortsatt i regi av Svalbard Turn.  
 
Leirduebanen 
Det har vært mye aktivitet i 2021. Med oppstart 23. juni. Det ble avholdt 13 
treningskvelder med til sammen 64 skyttere. Det ble skutt 144 serier. Men 
kastemaskinen har hatt tendenser til å jukse under skyting, samt at den knuser 
mange duer under kasting. I tillegg knakk kastearmen. Det ble laget en ny arm, som 
holdt ut sesongen. Maskinen er nærmere 30 år gammel, og er moden for utskifting. 
Foreningen er på utkikk etter ny maskin, og priser er innhentet. 
Ellers trenger vi service på alle portene på anlegget. 
 
Skytterhuset. 
Lite aktivitet på huset i år. 
 
Etats og bedriftsmedlemsskap.   
Det er 5 etatsmedlemmer og 28 bedriftsmedlemsskap i foreningen. Dette er 
medlemskap der de kan booke og bruke skytebanen når det er ledig kapasitet.  
 
Arbeid som er utført på banen i 2021 
Det har også vært utført nødvendig vedlikeholdsarbeid på banen (dugnadsarbeid). 
Vårens tradisjonelle dugnad fant sted sist i juni. 
Videre er det ryddet på banen med jevne mellomrom hele sommeren. 
Det er fortsatt mange som ikke tar med seg søppelet som blir produsert ved skyting. 
 



Ammunisjons regnskap 
Oversikt over ammunisjonsbeholdning 11.12.2021. 
 
  På lager 2020  Inn 2021  På lager 2021  Solgt 2021                                                                                          
 
308.  2100 skudd  80    220   1960  
30-06.  1560 skudd     1020     560 
6,5x55. 2680 skudd   80    940   1820 
 
Leirduer. 
Innkjøp 2021   1500 skudd  solgt   600   skudd på lager   900  
                        6330 duer    solgt 4080   duer på lager.   2250  
 
Det er sendt ut forespørsel på ammunisjon for videre salg på banen til 2022. 
 
Skytegruppa, vil takke alle de som stiller opp for å holde aktivitetene i gang, og for 
alle de gratistimene som legges ned i arbeid for foreningen. 
 
 

Viltstellutvalget 

Leder  Torgeir Prytz 
Medlem Frank Jacobsen 
Medlem  Jørn Hansen 

Aktivitet for 2021: 
I all hovedsak har aktivitetsåret 2021 dreid seg om å jobbe med høringer fra diverse 
departement og direktorat.  
Vi skulle gjerne ha vært foruten alle disse høringene og fokusert på nettopp viltstell 
og ikke minst aktiviteter for våre medlemmer. Men de endringsinnspill som kommer 
fra sentrale hold er såpass inngripende for oss som fastboende at vi er nødt til å 
bruke tid til å gi gode svar på vegne av våre medlemmer.  
 
Følgende skriv ble publisert i media: 

Leserbrev fra LJFF publisert i Svalbardposten 20. november 2021 med overskrift 
«Skittent triks fra Miljødirektoratet» 

Artikkel i Svalbardposten 19. januar 2022 «Fastboende utgjør ingen trussel» ble 
skrevet basert på høringsforslaget vi leverte på «Midlertidige endringer i 
motorferdselforskriften» 

 
 

Reinsdyrtelling 

Atle Odd Brekken var med på helikoptertelling av reinsdyr. Han var med i 5 dager 
med start 5. juli og dekket områdene, Reindalen, Skansbukta med Kapp Thorsen, 
Nordfjorden og Bohem, Widjefjorden, Diabas, Sassen, Grøndalen, Daumannsøyra, 
Hollenderdalen, Kapp Linné, Colesdalen, Van Keulenfjorden og Van Mijenfjorden. 
 

 



Barne- og ungdomsgruppa 

Barne- og ungdomsgruppa har hatt et aktivt år med god deltagelse fra barn og 
ungdom i ulike aldre. Vi har gjennomført følgende aktiviteter dette året: 
18. april: Isfiske på Linnevannet for 21 medlemmer inkludert 10 barn i alderen 3 -18 
år. Svalbard Adventures stilte med gratis guide hele dagen og LJFF leide oppvarmet 
telt av «Turgamme-lauget» så vi kunne sitte inne å fiske. I tillegg kunne vi benytte 
den lille røde hytta ved siden av vannet, som varmestue. Vi lånte fiskeutstyr fra 
skolen og LJFF sponset med reker som agn. Thomas Lohne (3x Norgesmester i 
kiting) hadde kiteshow for barna i sterk vind.  
 

 
Foto: Heidi Harviken 

 
1. - 2.mai: Hyttetur med overnatting til Andersen hytta for 10 barn mellom 10 og 12 
år. Hurtigruta stilte med beltevogn som transporterte barna til og fra hytta. LJFF 
sponset alle matutgifter. Barna fikk kjøre beltevogn og scooter, akt i akebakken bak 
hytta, gått på ski, spist masse god mat, laget soft ice, tent bål, spikket med kniv, lagd 
tenneved med øks og søkt etter lørdagsgodt med skredsøker. Tove Klausen var med 
som hjelper og gjorde en kjempejobb med matlaging og aktiviteter for barna. 
 



 
Foto: Heidi Harviken 

 
23. august: 2 timers fisketur med to Svalbard Adventure-ribber til  arrangementet ble 
fort fullt. Vi skulle egentlig gjennomføre tilsvarende fisketur for eldre elever, uken 
etterpå, men været tillot ikke dette dessverre. 
 

 
Foto: Heidi Harviken 

 
7.september: 2 timers hvalsafari med MS Polargirl for 85 barn og voksne. Barn fra 6-
9 år (1.-4.klasse). Full båt, god stemning og flere hvalobservasjoner. Tre jenter fra 
7.trinn: Caroline Ovidia Holmen, Catarina Provido Hansen og Aina Erica Olnils hjalp 
til med skattejakt, quiz og oppfølging av barna om bord. Deres innsats var uvurderlig. 
23. oktober: Aktiviteter utenfor lavvoen under NJFF 150-års jubileet. Stor aktivitet 
rundt alle postene gjennom hele arrangementet. Jamila Moronn og Carina Provido 
Hansen var gode medhjelpere under hele arrangementet. 
 



 
Foto: Heidi Harviken 

 
Vi forsøkte å rekruttere to ungdommer mellom 14 - 20 år til nettverkssamling for 
«Ung ressurs i friluft» på Kråkeslottet, Senja. Ingen interessenter meldte seg 
dessverre. 
 
Vi hadde som vanlig revefangst i Melardalen i samarbeid med Longyearbyen skole, 
et tilbud om å bli med på dette ga vi også til Folkehøgskolen.    
 
 

Kvinnekontakt 

Damenes aften – på skytebanen! 

Foto: Merethe Stiberg 



 

Jeg startet i mitt verv som kvinnekontakt for Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 
(LJFF) i Januar 2021. I denne etterjuls-tiden var Longyearbyen stadig preget av 
strenge Covid-19 restriksjoner, i likhet med resten av Fastlands-Norge. Nasjonale 
retningslinjer for smittevern var nødt til å bli fulgt, også lengst nord, noe som gjorde 
oppstart av planlagte skyte kvelder for damer vanskelig å gjennomføre som instruktør 
for nybegynnere i henhold til 1-meters regelen og det å ta på en annens våpen. 
Vi kom dermed litt senere i gang enn først planlagt og fikk gjennomført to skyte 
kvelder for til sammen 24 fornøyde damer 6 og 19 mai.  
Deltakerne ble delt inn i grupper på 6 stk i hver gruppe, i to puljer ved hvert 
arrangement. Tilbakemeldingene var svært gode. Undertegnede skulle gjerne 
arrangert enda flere slike kvelder. Planen var både leirdueskyting og jaktturer i 
september kun for damene. 
Dessverre oppstod en situasjon hvor undertegnede måtte flytte tilbake til fastlandet i 
løpet av våren, grunnet sykdom i nærmeste familie, så det ble ikke arrangert flere 
dameaktiviteter i denne omgang. Tusen takk for meg og for tilliten så langt. 
 
 
 

 
Foto: Merethe Stiberg 
 



  
Foto: Merethe Stiberg 
 

Instruktør Odd Jostein Sylte passer på at ingen triller ut fra standplass! 
 
Det har vært en glede å få bidra til økt våpensikkerhet, trygghet og selvstendighet på 
tur blant Longyearbyens damer i samarbeid med den tålmodige instruktør, Odd 
Jostein Sylte fra LJFF. 
 
Mvh 
Merethe Stiberg (Tidligere kvinnekontakt LJFF) 
 

 

Årsfesten  

Årsfesten 2021 ble ikke avholdt grunnet Covid-19.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Takk fra leder 

Til tross for korona og smittervernregler, så har Longyearbyen Jeger- og 

Fiskerforening hatt mange aktiviteter i 2021. Årsmeldingen viser en aktiv gjeng som 

jeg har fått lov å være leder for. Frivillig arbeid har LJFF holdt på med siden 14. juni 

1967 og det skal vi fortsette med.  

Takk til alle dere som stiller opp og gjør dugnadsarbeid for foreninga 

 

Heidi Jorunn Dovrebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longyearbyen JFF                              

Postboks 472      E-post: leder@ljff.info Bank: 4778.55.56468 

9171 LONGYEARBYEN                  www.ljff.info                                   Org.nr. 889 099 232 

  

http://www.ljff.info/


Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2021     
Hovedstyret  Periode 

Leder Heidi Dovrebro 2023 

Nestleder Kari Stokke  2022 

Sekretær Malin Persson 2022 

Kasserer Emelie Våtvik   2023 

Styremedlem Svein Gunnar Myhren 2022 

Leder Viltstell Torgeir Prytz 2023 

Leder Skytegruppa Atle Odd Brekken 2022 

Leder Hytteutvalget Anders Magne Lindseth  2023 

Barne- og ungdomskontakt Heidi Harviken 2023 

Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen  2023 

Vara styremedlem Ivar Andersen 2022 

Kvinnekontakt Merethe Stiberg 2023 
   
Skytegruppa   
Leder Atle Odd Brekken 2022 

Medlemmer Tor Arne Iversen 2022 

 Anders Magne Lindseth 2022 

 Heidi Jorunn Brun  2023 

 Fred Skancke Hansen  2023 
   
Hytteutvalget   
Leder Anders Magne Lindseth  2023 

Medlemmer John-Erik Leithe 2023 

 Einar Midthun 2022 

 Ivar Andersen 2022 
   
Viltstellutvalget   
Leder Torgeir Prytz 2023 

Medlemmer Frank Jacobsen 2022 

 Jørn Hansen 2022 
   
Festkomité   
Leder Håvar Fjerdingøy  2023 

Medlemmer Fred Skancke Hansen  2023 

 Stig Harald Hammer 2022 

 Gunnhild H. Antonsen 2022 

 Per Ivar Velve 2022 
   
Valgkomité   
Leder Kristin Furu Grøtting 2023 

Medlemmer Jørn Kjetil Hansen 2022 

 Svenn Are Johansen 2022 
 


