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Medlemsoversikt  
Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening (LJFF) består i dag av 819 medlemmer.  
  
  

Styrets sammensetning  
Leder     Heidi Dovrebro 
Nestleder    Rebekka Cropley      
Sekretær    Terje Scott Syvertsen   
Kasserer    Emelie Våtvik      
Styremedlem    Svein Gunnar Myhren  
Leder Viltstell   Torgeir Prytz   
Leder av Skytegruppa  Atle Odd Brekken  
Leder Hytteutvalget   Anders Magne Lindseth      
Barne- og ungdomskontakt  Heidi Harviken                  
Vara styremedlem   Gunnhild H. Antonsen     
Vara styremedlem   Ivar Andersen   
Kvinnekontakt   Elise Strømseng    

  
  

Møtevirksomhet  
Det har vært avholdt 7 styremøter siden årsmøte i 2022. Utvalg og undergrupper har 
i tillegg utført arbeid og møteaktivitet etter behov.  
 

  

Årsmøte i NJFF Troms  
Ingen deltagelse fra LJFF til årsmøte i Regionlaget 2022  
Heidi D. og Torgeir deltok digitalt på årsmøte i 2021, dette møtet ble avholdt 18 mars 
2021 (etter vårt årsmøte).   
 
 

Høringer   
LJFF har uttalt seg i tre høringer i løpet av 2022:   
  

1. Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet: Forslag til ny forskrift om 
sikkerhet i felt mv. på Svalbard og forslag til forskrift om pakkereiselovens 
anvendelse på Svalbard.  

2. Høring fra Miljødirektoratet: Forslag til endringer svalbardmiljøloven og 
forskrifter til loven.  

3. Høring fra Sysselmesteren på Svalbard: Verneforslag for nedre Adventdalen.  
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Tilskudd  
Mva-refusjon     kr. 20 901  
NJFF Integreringstilskudd barn  kr. 7 372  
NJFF kvinnemidler                         kr. 6 258  
NJFF familieaktiviteter                      kr. 4 125  
Studieforbundet                           kr. 6 100  
Grasrotandel     kr. 40 724,91  
Kundeutbytte Gjensidige             kr. 4 044  

Kontingentfordeling fra NJFF  kr. 30 610   
 
Jerprøvekurs  
Vårt årlige kurs gikk i siste del av september og begynnelsen av oktober. 40 
deltagere som fullførte kurset, og av de var det bare en av kandidatene som ikke 
besto eksamen på første forsøk. Et resultat vi kan være stolte av, og stor takk til alle 
fire som utgjør den gruppa som gjør dette år etter år.  

 
Revefeller  
Sesongen 2021/22 hadde vi 30 revefeller i utlån til 
medlemmer som hadde fått tildelt fangstterreng.  

 

 
Iridiumtelefoner  
Ikke så alt for mange utlånsdøgn dette året heller, men stor 
takk fra de som bruker tilbudet. 
 
 

Aktiviteter LJFF har deltatt på i løpet av 2022  
Kronprinsparet inviterte til møte i anledning Frivillighetens år 2022. Heidi D. deltok på 
vegne av LJFF, for å orientere om våre aktiviteter. Røde Kors og Aktiv i friluft samt 
Norsk Folkehjelp var også med på møtet.   
Heidi D. deltok på mottakelse på Svalbard Museum i anledning Kronprinsparets 
offisielle besøk på Svalbard.   
  
LJFF har deltatt på flere møter i regi av Samarbeidsrådet  
Heidi D. Gunnhild, Heidi H. og Rebekka deltok på Frivillighetskonferanse 
17. november. 
LJFF hadde stand og deltok på aktivitetsmesse i regi av Svalbard Turn i 25. august.  
Heidi D., Terje og Rebekka deltok på Webinar om ny vedtektsnorm i NJFF 16. 
november. 
 

Hytter  
En helt formidabel mengde med søknader på hyttene har strømmet inn gjennom hele 
vinteren og store deler av sommeren, og mange har fått muligheten til å bruke våre 
hytter. I tillegg til et par ganger med reparasjoner av ødeleggelser etter isbjørnbesøk i 
Skansbukta, på Skottehytta og på Andersenhytta, har det blitt bytta ovn og gjort en 
del forbedringer på Vintergata. Ellers har det vært lite annet enn forefallende 
vedlikehold på de andre hyttene dette året. 
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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 
Skytegruppa 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 2 møter i 2022.  
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Riflebanen 
Aktiviteten på riflebanen har vært stor og er nå større enn før pandemien. Vi har i 
storparten av vinteren arrangert øvelsesskyting for interesserte skyttere på tirsdager. 
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. Samt at 
det har vært avholdt en del kurs i våpenhåndtering.  
  

  
 
Oppskyting til Storviltprøven  
I år ble kravene til storviltprøven holdt på samme nivå som før pandemien. Vi gikk 
tilbake til å avlegge 30 obligatoriske treningsskudd før oppskyting.   
Det er stort sett høyt nivå på jegerne som skyter opp til storviltprøven.  
Det ble i 2022 avholdt 442 oppskytinger. Derav var det 316 skyttere som klarte 
prøven. Herav 226 som tok prøven på første forsøk.  
 
Etats- og bedriftsmedlemsskap  
Det er 5 etatsmedlemmer og 30 bedriftsmedlemsskap i foreningen. Dette er 
medlemskap der de kan booke og bruke skytebanen når det er ledig kapasitet.   
 
Arbeid som er utført på banen  
Det har også vært utført nødvendig vedlikeholdsarbeid på banen (dugnadsarbeid).  
Det har vært full gjennomgang på de elektroniske skivene, og utskifting av alt 
materiell som ikke fungerte.  
Vårens tradisjonelle dugnad fant sted den 24. mai.  
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.  
 
Grovpistol  
Denne aktiviteten er fortsatt i regi av Svalbard Turn.   
 
Leirduebanen  
Det er skiftet kastemaskin på banen i sommer. Skytingen kom ikke i gang før ut på 
høsten, men er nå oppe og går.  
 
Skytterhuset  
Huset har vært utlånt 3 ganger i 2022.  
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Ammunisjonsregnskap 
Oversikt over ammunisjonsbeholdning 21.11.2022.  
  

På lager 2021  Inn 2022 På lager 2022  Solgt 2022  
3006               1020                         400                      600                   820  
308                   220                       6000                    3020                 3200  
6,5                    940                         200                      920                   600  
338                   540                                                     540                       0  
7 MM                140                                                     140                       0  
  
                                                                                           
Leirduer.          2250                      8250                     9600                  900  
Haglskudd.        900                    12000                   12250                  650  
 
Skytegruppa vil takke alle de som stiller opp for å holde aktivitetene i gang, og for alle 
de gratis timene som legges ned i arbeid for foreningen. 
 
 

Viltstellutvalget  
Viltstellutvalget har hatt følgende sammensetning: 
Leder: Torgeir Prytz  
Medlem: Frank Jacobsen  
Medlem: Ola Fostervoll  
  
På grunn av høye drivstoffpriser sommer 2022 valgte Sysselmesteren å avlyse telling 
av reinsdyr. I tradisjon tro er LJFF representert sammen med representanter fra 
Etaten med å telle reinsdyr i alle områder der det felles reinsdyr i forkant av jakt. 
Denne tellingen gir verdifull informasjon til både Etaten og LJFF om tilstanden på 
reinsdyrbestanden.   
Vi i LJFF håper på at det for 2023 finnes ressurser hos Sysselmesteren til å kunne 
gjenoppta denne verdifulle tellingen, slik at vi kan sitte med en god forståelse av 
bestanden i de jaktbare områdene.   
  
Viltstell har vært engasjert i de tre høringene som er beskrevet 
tidligere. Antall høringer og forslag til endringer i forskriftene for Svalbard har siden 
2021 vært utfordrende. Vi er bekymret over utviklingen og de signaler vi får fra 
sentrale myndigheter når det gjelder å kunne utføre friluftsliv på Svalbard for 
lokalbefolkningen. Det sies at endringer i forskriftene ikke skal gå utover fastboende 
sine muligheter til ferdsel og friluftsliv, men allerede i dag er flere ferdselsårer på 
havis avstengt for ferdsel. Og dermed har en betydning lokalbefolkningens 
muligheter for friluftsliv og ferdsel.   
  
LJFF sin linje i høringen har vært samsvarende med de fra andre lokale aktører, 
både andre frivillige organisasjoner, men også næringslivet. 
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Rapport fra Barne- og ungdomsgruppa LJFF  
Barne- og ungdomsgruppa i LJFF gjennomført fem aktiviteter for barn og ungdom:  
  

1. Salongrifleskyting på LJFF skytebane 10.februar for ungdom med 4 erfarne 
skyte instruktører fra lokalforeningen. 24 ungdom i alderen 14-20 år møtte 
opp. LNS stilte med gratis buss til og fra og LJFF serverte vafler og saft.  

2. Hyttetur for 6 barn med fremmedkulturell bakgrunn til Vestpynten 3.-4 juli. 
Disse var i alderen 9-12 år. Vi fikk låne hytta til Tone Løvberg og Ronny 
Brunvoll. LNS stilte med gratis transport til og fra. 

3. Reinsdyrjakt i Bjørndalen med ungdomsskolen ved 
Longyearbyen skole, friluftsliv valgfag 2.sept. Vi tok en 
stor bukk og 27 elever i alderen 14-16 år deltok. 

4. Fisketur med 2 Ribber fra Svalbard Adventures, 
26.september. 11 barn i alderen 8-11 år deltok. 

5. Revefangst med ungdomsskolen ved Longyearbyen 
skole, friluftsliv valgfag i tidsrommet 4.nov – 18.nov. 27 
elever i alderen 14-16 år røktet feller i Mælardalen 
gjennom 3 uker.  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvinnekontakt 
LJFF hadde flere planer for aktiviteter kun rettet mot kvinner. Aktivitetene ble 
annonsert på LJFF sin Facebookside og hjemmeside samt på Ros/Info 
Longyearbyen. Både medlemmer og ikke-medlemmer kunne delta, men med 
påmeldingsavgift for ikke-medlemmer.  
  
Noen av aktivitetene ble ikke gjennomført grunnet mangel på infrastruktur eller tid 
(lokale til videreforedlingskurs fisk/vilt, eller båt/sjåfør til fisketur, jentejakttur og 
foredrag).   
  
Likevel ble følgende tiltak gjennomført og støttet med aktivitetsmidler fra NJFF.  
1. Rifleskyting, 3 uke-kvelder vår/sommer  
2. Hagleskyting, 2 søndager på høst  
3. Våpenpussekurs, 2 ulike kurs for hhv rifle og hagle.  
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Totalt deltok 35-40 personer på en eller flere av disse aktivitetene.   
  
LJFF takke medlemmene som stilte som instruktører og ser at aktivitetene er 
attraktive og et fint tilbud for både nye og eksisterende medlemmer.  
 

Årsfesten 
Årsfest 2023  
 
Etter to år uten fest ble årsfesten 2023 gjennomført lørdag 28. januar i kantina på 
UNIS med godt oppmøte.  
106 medlemmer møte opp på festen. Som tidligere stod havets delikatesser på 
menyen. Levert av Svalbard Catering.  
Årets foredrag var kortreist. Anders Lindseth fortalte historiene bak de hyttene som 
Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening eier og de hyttene vi disponerer fra Staten. 
Samt hyttene vi samarbeider med To-Takteren og Svalbard Turn om 
hyttesøknader/trekking.   
I tradisjon tro var det Lasse Stener og dur og moll som spilte. Festen høydepunkt ble 
loddtrekningen med flotte vervepremier og hovedgevinsten; tur med Hurtigruten opp 
til Nordvesthjørnet. Alt i alt en trivelig kveld 
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Takk fra leder 

Årsmeldingen viser en aktiv gjeng som jeg har fått lov å være leder for i 2 år. 
2022 var Frivillighetens år, 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: Vakter på 
skytebana, utleie og vedlikehold av hyttene, jegerprøvekurs, aktiviteter for barn og 
ungdom, egne aktiviteter for kvinner og ikke minst administrativt arbeid som ikke er 
synlig, men er viktig for at foreningen fungerer.  
Nytt for LJFF i 2023 er at vi får egne vedtekter, det har vi ikke hatt før. Vi har fulgt 
mønstervedtektene for NJFF. Styret har utarbeidet et forslag til egne vedtekter som 
skal behandles på årsmøtet. Formålsparagrafene viser hva LJFF skal arbeide med. 
  
§ 2 Formål  
Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på 
NJFFs gjeldende strategidokument.  
  
Forening skal:  

• Sørge for at jegere og fiskere har tilgang til å utøve jakt, fangst og fiske  
• Legge til rette for skytetrening og gjennomføring av storviltprøve   
• Utleie av foreningens hytter   
• Jobbe for at medlemmer fortsatt kan høste fra Svalbards fauna  
• Være en bidragsyter for å videreføre tradisjon av jakt, fangst og fiske på 

Svalbard  
 

De siste årene har LJFF svart på en rekke høringsuttalelser. Når det gjelder høringer 
som går på restriksjoner på ferdsel, så har LJFF hver gang gitt innspill på at det må 
skilles mellom fastboende og tilreisende. LJFF ønsker ikke restriksjoner for ferdsel 
for fastboende. Vi som bor her, må få lov å ferdes i naturen slik vi har vært vant til. 
Det er en viktig faktor for å trives på Svalbard.  
Ønsker det nye styret lykke til med arbeidet for LJFF.  
  

  
Med vennlig hilsen 
  
Heidi Jorunn Dovrebro  
  
Leder LJFF  
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Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2022    

Hovedstyret    

  

Periode 

Leder  Heidi Jorunn Dovrebro  2023  

Nestleder  Rebekka Cropley   2024  

Sekretær  Terje Scott Syvertsen    2024  

Kasserer  Emelie Våtvik    2023  

Styremedlem  Svein Gunnar Myhren  2024  

Leder Viltstell  Torgeir Prytz  2023  

Leder Skytegruppa  Atle Odd Brekken  2024  

Leder Hytteutvalget  Anders Magne Lindseth   2023  

Barne- og ungdomskontakt  Heidi Harviken  2023  

Kvinnekontakt Elise Strømseng        2023 

Vara styremedlem  Gunnhild H. Antonsen   2023  

Vara styremedlem  Ivar Andersen  2024  

   

Skytegruppa      

Leder  Atle Odd Brekken  2024  

Medlemmer  Tor Arne Iversen  2024  

  Anders Magne Lindseth  2024  

  Heidi Jorunn Dovrebro  2023  

  Fred Skancke Hansen   2023  

Hytteutvalget      

Leder  Anders Magne Lindseth   2023  

Medlemmer  John-Erik Leithe  2023  

  Einar Midthun  2024  

  Ivar Andersen  2024  

Viltstellutvalget      

Leder  Torgeir Prytz  2023  

Medlemmer  Frank Jacobsen  2024  

  Ola Fostervoll 2024  

Festkomitè      

Leder  Håvar Fjerdingøy   2023  

Medlemmer  Fred Skancke Hansen   2023  

  Stig Harald Hammer  2024  

  Gunnhild H. Antonsen  2024  

  Per Ivar Velve  2024  

Valgkomité      

Leder  Kristin Furu Grøtting  2023  

Medlemmer  Jørn Kjetil Hansen  2024  

  Svenn Are Johansen  2024  
  


