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ÅRSMØTEINNKALLING
Det kalles inn til årsmøte i Orkla Jeger- og Fiskerforening i klubbhuset 
på Evjen torsdag 31.03. kl.19.00. 

Til behandling etter vedtekter:
1.   Vanlige årsmøtesaker.    2.   Innkommende saker til årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig innen 
17 mars 2021.

MEDLEMMER
Vi tillater oss å minne om at medlemskontingenten blir betalt snarest og senest 
innen utgangen av mars. Dette har stor betydning for våre aktiviteter og tilbud 
til medlemmene.

www.kontorplan.no

Inventar, maskiner og rekvisita til kontorer 
og offentlige miljø.

Alle foto:
Tor Åge Skinstad
og Øyvind Knotten
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hOVEDSTyRET
Til tross for begrensningene pandemien førte med seg også i 2021 har utvalgene 
opprettholdt aktiviteten som har vært mulig, til glede for både medlemmer og ikke 
medlemmer.

Valdene våre i Orkla har vært godt besøkt. Det samme har leirduebanen og 
elgbanen, treningsterrengene og aversjonsdressur for hund.

Vi skal være stolte av arbeidet medlemmene legger ned for aktiviteten i foreninga.  
Til tider kan det nok være arbeidsomt, men når mange er med og drar lasset får vi 
til mye.

Aktivitetstilbudene våre vil nok ikke bli mindre attraktive i årene fremover. Da er 
det viktig at vi fortsatt forvalter soner i Orkla hvor folk kan få fiske til en 
overkommelig pris, har oppdaterte anlegg og kan gi lavterskel tilbud til unge innen 
både jakt, fiske, skyting, knivmaking og annet.

I år er det også gjort viktige endringer når det gjelder økonomistyring ved at alle 
transaksjoner i utvalgene skjer elektronisk. Det gjør det enklere å drifte utvalgene og 
skape utvikling i årene fremover.

Vi vil også takke styret i husdal statsallmenning og Geitastrand utmarkslag for at de 
er så positive til aktiviteten vår. På grunn av det kan vi arrangere opplæringsjakt på 
småvilt, noe som har bidratt til rekruttering og positiv medlemsaktivitet i 2021.

Representantene våre i Songli Eiendom har også dette året vært viktige bidragsytere 
i driften av eiendommen. Songli Eiendom AS ble stiftet i 2017 etter at Orkdal 
kommune inngikk en leieavtale på 10 år med Statsbygg. Vi har driftsansvaret 
sammen med Grytdalens venner, Naturvernforbundet Orkdal og fylkeslaget jeger- 
og fisk.

Orkla JFF takker alle lokale aktører som har støttet aktiviteten vår økonomisk dette 
året. 

Med ønske om et godt og aktivt 2022!

For hovedstyret i Orkla JFF.
Dag Mæhle, leder.

Velkommen	  til	  vakre	  Songlia	  gård.	  
	  

	  

Vi leier ut lokaler for konferanser, møter, bryllup, konfirmasjon mm. 
 
På gården har vi 4 hus med til sammen 36 sengeplasser. Det er også 
overnattingsmuligheter i hytter/fjellgård, på eiendommen. 
 
Den store eiendommen har en flott natur med et rikt dyreliv, ikke minst i 
Grytdalen naturreservat som er en del av eiendommen. 
 
Merkede stier. Se vår hjemmeside: www.songlia.no 
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Leder:
Dag Mæhle
Mobil: 917 83 877
E-post: dagmae@online.no

Nestleder:
Knut Strand
Mobil: 951 33 262
E- post: knutstr@online.no

Sekretær:
Anders Nilsen
Mobil: 996 39 332
E-post; anders.nilsen@wacker.com

Kasserer:
Elling M. Ofstad
Mobil: 416 46 679 
E-post: elling.ofstad@con-form.no

Web-ansvarlig:
Vidar Flønes
Mobil: 91368124
E-post: vidarflones@hotmail.com

Materialforvalter:
Jan Tormod Sætre
Mobil: 971 15 929
E-post: jan.tormod.saethre@gmail.no 

Leder elgbaneutvalg:
håkon halsetrønning Lund
Mobil: 978 79 511 
E-post: haakonlun@hotmail.com

Leder leirdueutvalg
Knut Strand
Mobil: 951 33 262
E- post: knutstr@online.no

Leder knivutvalg:
Jan Atle Eriksen
Mobil: 934 67 246
E-post: jan.atle.eriksen@getmail.no

Leder studieutvalg
Erik Solem
Mobil: 977 73 066
E-post: ersolem@gmail.com

Leder natur og miljø-utvalg:
Tor Åge Skinstad
Mobil: 905 76 314
E- post: to-aag-s@online.no

Leder fiskeutvalg:
Leif Ole Lillery
Mobil: 46797978
E-post: Leif.lillery@gmail.com

Leder hundeutvalg:
Joakim Lian
Mobil: 92064217
E-post: joakim_lian91@hotmail.com

Valgkomite:
Torfinn Solheim – leder
Mobil: 480 92 882 

Revisor
Tor Ola Svinsås

hOVEDSTyRET OJFF 2020



NATUR OG 
MILJØUTVALGET

Da er 2021 over. En sak vi har vært opptatt av er at rotenonbehandlingen av 
Sikavassdraget ble mislykka. Flere gjedder ble tatt i hovedsika(nedre del). Vi har fått 
i oppdrag å  prøvefiske med garn i hele vassdraget til våren.Ny rotenonbehandling
vurderes. Dette vil gå utover rotenonbehandling av Ellingsgårdskjønna, som egentlig 
skulle vært gjort i sommer som var. 

Allskog har vært i kontakt med oss to ganger i vinter. Dette for å forsikre seg at de 
ikke hugger ved og på tiurleiker i distriktet. 
SUPERT må æ bare si. Uttak av massevirke fører dessverre til av naturen blir påført 
ganske store skader. hogstmaskinene blir bare større og større. Nå ryddes det 
ganske bra etter at hugging er ferdig, men skaden i terrenget blir stående i mange 
tiår. 

Tor Åge Skinstad
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hUNDEUTVALGET 
Året 2021 ble i likhet med 2020 et litt annerledes år. Vi startet tidlig med 
planlegging av Våvatn prøven, men måtte som året før avlyse pga Covid-19.

Igjennom sommeren ble det arrangert sosialisering og dressur i innhegninga ved 
Riangården, samt aversjonsdressur på Kvålsjåren med totalt 50 forskjellige hunder. I 
tillegg er det gjennomført blodsporkurs med en teorikveld, og 4 dager ute i felt.

Det ble som tidligere år utført taksering av hønsefugl, både på Våvatnet og i 
husdalen. Et ok år med tanke på fuglebestand.  Fellestreninger og salg av 
treningskort på Våvatnet har gått som normalt. Selges godt med kort etter at salget 
ble lagt over på Inatur.

Når det gjelder årets hunder 2021 så er det Svartbekken’s Fræs i a til Kai Ivan Sterten 
som går av med tittelen årets UK hund. Og Østgløtten’s Ivers til Arne Inge Stavnesli 
årets AK hund!

I år som i fjor oppfordres dere som har andre jakthunder enn fuglehund om å ta 
kontakt. Bli med å skap aktivitet i foreningen. Vi satser på at 2022 blir et år der ting 
går tilbake til «normalen» og at vi får gjennomført de aktivitetene vi planlegger med 
hundene våre. 

Hundeutvalget, 
Joakim Lian

STOLT LEVERANDØR AV 
gRAfiSkE TjENESTER SiDEN 1986

Grønørveien 7 
7300 Orkanger

Telefon 72 48 23 20
firmapost@orklagrafiske.no

orklagrafiske.no
facebook.com/orklagrafiske

NO - 4182
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ELGBANEUTVALGET  
Sesongen på elgbanen startet den 25.05.21, sesongen har vært basert på «vanlige» 
kvelder. Med godt oppmøte helt fram til sommerferien, etter den var ferdig så ble det 
mindre besøk. Men det kommer en del tilbake for sosialt samvær, kaffedrikking og 
skyting. 3 viktige ting vi trenger. Året har også bydd på noen nye ansikt, og mye bra 
skyting.
I mai bruker elgbanen å ha besøk av elever på jegerprøvekurset. Men i likhet med mye 
annet så ble det ikke sånn dessverre, vi som har vært med som instruktører synes 
dette er et givende opplegg. Så vi håper det kommer en ny gruppe i år med mange 
deltagere! 
Treningskvelder og oppskyting til storviltprøven arrangeres vanligvis hver 
tirsdagskveld fra første uka i mai, til jaktstart i september. Miljødirektoratet bestemte 
heldigvis for at skyteprøven måtte gjennomføres, men uten 30 obligatoriske skudd. 
Satser på at 2022 blir året der ting er tilbake til normalen, med 30 prøveskudd før 
oppskyting. Nytt av året er at vi har begynt å bruke «skyteprøvekontrolør appen» som 
er genial og enkel i bruk. 06.06.21 tok vi i bruk det nye kassasystemet, og har kommet 
godt i gang med det, litt startvansker og opplæringsfase som har resultert til litt løse 
tråder.. Men det er på bedringens vei! Vi har også besluttet å slutte med kontanter, da 
dette tar mye tid og det er fort gjort at det blir feil. Så dette blir bra, kanskje det blir 
lettere å finne en kasserer også?
27 juni arrangerte vi elgbanestevne. 34 skyttere deltok. Styret bestemte at på grunn av 
smitte så ble det kun skyttere fra «nærområdet». Sist år var det 28 som møtte opp. 
Førsteplasser:
Klasse A: Sigbjørn Skar, Sunndal
Klasse B: Bård Gåsbakk, hølonda JFF
Klasse E1: Erling Solem, Stadsbygd
Klasse E2: Wiggo Walstad, Nidaros
Klasse F: Lise halgunset Orkla JFF
Klasse JA: hans Ivar hammerås, hølonda JFF
Klasse JB: Jon Arve Nybro, Orkla JFF 
Klasse JC: Thomas Olofsson, hølonda JFF
Flere jaktlag har leid banen for egne kvelder, da stiller vi med banemannskap. Vi har 
flere rifleinstruktører som kan bistå med råd om våpen, ammunisjon og skytestillinger. 
Oppfordrer fortsatt skyttere, jegere og jaktlag til å bruke banen jevnt gjennom året.           
Takk til alle sammen som har vært med og bidratt til å arrangere treningskvelder, 
stevner og dugnad ellers. Ønsker både nye og gamle skyttere velkommen i 2022.

For elgbanen, 
Håkon Halsetrønning Lund.
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ÅPNINGSTIDER:
Mandag - Fredag kl. 09.00 - kl. 19.00

Lørdag kl. 10.00 - kl. 15.00

Orkdalsveien 100, 7300 Orkanger • Tlf. 72 48 02 35

Tlf. 72 47 11 00
7300 Orkanger

www.orkdalbil.nowww.mollerbil.no/orkdal

Vi hjelper deg
Vi har bred erfaring innenfor 
flere bransjer, og sterk  
kompetanse med alle typer 
regnskap.

Ta kontakt med oss: 
tlf 72 48 24 88 
epost orkland@smnregnskap.no  
Du treffer oss på våre kontorer på  
Orkanger, Løkken Verk og Storås
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STUDIEUTVALGET  
Da er nok et spesielt jaktår over og vi står forhåpentlig vis foran et mer normalt jakt- 
og fiskeår.
Det har i stor grad vært et rolig år for studieutvalget og jegerprøven. Restriksjoner i 
samfunnet gjorde at vi ikke fikk gjennomført noe kurs på Orkanger i 2021. I Lensvika 
fikk Oddvar Størdal gjennomført et kurs med 10 kandidater der alle var i samme 
kohort på skolen. Alle fikk gjennomført og bestått!
I skrivende stund er vi i ferd med å planlegge kurset for 2022. Vi tar sikte på oppstart 
i starten av mars og krysser fingrene for at Covid-restriksjoner ikke setter en stopper 
også for årets kurs.
Ellers kan det nevnes at vi har fått utdannet en ny jegerprøveinstruktør i Brynjar 
Jerpstad som i høst besto utdanninga med glans. I tillegg har undertegnede og 
Oddvar Størdal gjennomført et oppdateringskurs nå på nyåret. Det betyr at vi i dag er 
3 instruktører som vil være godkjent de neste 5 årene, t.o.m. utgangen av 2027. Men 
vi ønsker oss gjerne flere, så hvis det sitter noen medlemmer der ute som kunne tenke 
seg en slik utdanning, er det bare å ta kontakt!
Ellers jobbes det med å øke kurstilbudet i foreningen. Vi oppfordrer derfor alle 
interesserte til å holde seg oppdatert på vår hjemmeside og Facebookprofil, og kom 
gjerne med forslag/ønsker til kurs!
Studieutvalget vil takke alle instruktører og andre som har bidratt til gjennomføringen 
av et litt annerledes kurs i 2021!

For Studieutvalget
Erik Solem
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LERDUEUTVALGET 
Til tross for utfordringene med korona har vi hatt en grei sesong på lerduebanen. Vi 
har hatt bra besøk på treningskveldene. Men mange planlagte stevner måtte avlyses. 
Ellers har lerdueutvalget gjort en stor dugnadsinnsats denne sesongen også. Vi er 
godt i gang med standplassbygg på Coopbanen. To enkle trapbaner er på vei opp. 
Disse er tenkt til stevner, slik at vi kan skyte på fire baner samtidig! På treningskveldene 
vil disse banene bli brukt som stiposter. Målet er å bli ferdig med dette ila 2022.   
I tillegg til utallige dugnadstimer koster det penger å drifte lerduebanen. Vi retter en 
stor takk til våre sponsorer som har gjort det mulig for oss å oppgradere anlegget så 
mye som vi har gjort de siste årene. Uten disse på laget hadde vi ikke fått til dette:

 -Orkla Sparebank
 -Interoptik Orkanger
 -Coop Nordvest
 -Sport1 Orkanger/Interjakt Orkanger
 -Toyota Orkanger

Firmaskyting betyr mye for oss og er en viktig inntektskilde for lerdueavdelinga. 
Dersom du vil ha en sosial happening med firmaets ansatte er det bare å ta kontakt. 
Lag og organisasjoner er også velkommen. Vi kan garantere at det blir vellykket! Vil 
benytte anledningen til å takke Bravida og Bårdshaug herregård for besøket i 2021!
Orkla Sparebank Treffen ble arrangert som planlagt siste helga i juni. I august hadde 
vi fylkesmesterskap i lerduesti. Der kom undertegnede på 3. plass. Øvrige planlagte 
stevner ble avlyst grunnet Covid. 

Årets klubbmesterskap ble gjennomført 14. august.
Resultater: 
 Jegertrap:
  Nr 1 Frode Skinstad 48 treff
  Nr 2 Terje Muhle helåsaunet 44 treff
  Nr 3 Geir Arne 43 treff
 Lerduesti:
  Nr 1 Geir Arne Sommervold 46 treff
  Nr 2 Rolf Aune 44 treff
  Nr 3 Knut Strand 44 treff
 Jegermester:
  Kenneth Grøset 24 treff
 husdalspokalen (trap og sti sammenlagt):
  Frode Skinstad 90 treff
 Beste skytter sammenlagt:
  Geir Arne Sommervold 109 treff  

Litt om 2021 sesongen til slutt… Klubbmesterskapet vil bli gjennomført en lørdag 
13. august. Vi skal ha noen terminfestede trapstevner i mai og juni. Siste helga i 
juni skal vi ha 200sk stevne, Orkla Sparebank Treffen. NM trap og sti arrangeres i 
år på Oppdal. håper vi får med noen deltakere der. Vi kommer til å ha åpent noen 
lørdager i vinter/vår. Fra ca 1.mai blir det åpent en kveld i uka. Fra ca midten av 
juni blir det åpent tirsdag og torsdag fra kl 18. Følg med på vår facebookside.

Knut Strand
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26 166

Kontakt oss på 72 46 63 60  
kundeservice@orklandenergi.no 

www.orklandenergi.no

Bli kunde i dag
Lokalt. Enkelt, Trygt.

Pengene du bruker på strøm 
går tilbake til lokalsamfunnet 

i hele Orkland kommune.

Bunnpris Vormstad
Riksvei 65, 7327 Svorkmo Tlf: 72489445

 Åpningstider:
 Mandag - fredag: 10-19 
 Lørdag:  10-18
 Søndag:     12-19 (hver søndag i  
  laksesesongen).
             

Vi formidler overnatting og desinfisering  av 
fiskeutstyr for Vormstad camping. 
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FISKEUTVALGET 
Året 2021 ble som i 2020 preget av lav aktivitet på grunn av Covid-19, men vi fikk i 
land avtale på vårt nye vald Elsand i elvadalen. Ett lite men spennende vald vi har tro 
på at vil bli en favoritt til mange i fremtiden.
Selv om det i starten av sesongen var innreiserestriksjoner for utenlandske fiskere 
opplevde vi upåklagelig kortsalg på alle våre vald og til tross tidvis dårlig vannstand, 
så ble ikke fangststatistikken så aller verst.
Fangstatistikk OJFF-vald 2021:
Elsand:         12 laks (største laks 7,9 kg)
Sone 3/4:     42 laks og ørret ut av disse en Pukkellaks (største laks 7,4 kg)
Sone 5:         117 laks og ørret (største laks 5,6 kg) 
Sone 6:         114 laks og ørret ut av disse en Pukkellaks (største laks 12,2 kg)         

Fiskeutvalget skulle i tradisjon tro arrangere Barnas Fiskesommer på Songsjøen med 
forskjellige fiskemetoder, men ble dessverre etter vurdering i utvalget avlyst pga 
smittetrykket i dalen, men vi håper og tror at vi i 2022 får gjennomført dette flotte 
tilbudet. 
Det ble også etter sesongen gjennomført overvåkningsfiske i regi av NINA/
miljødirektoratet. Variabel vannmengde gjorde fisket krevende, men vi kom i mål 
med antall prøver. I sesong og under overvåkningsfiske ble det gjennomført et 
samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Orkla 
Fellesforvaltning, Elvene rundt Trondheimsfjorden og NTNU Vitenskapsmuseet 
hvor det ble merket ca 90 laks med radiosendere i Orkla. hensikten med prosjektet 
var å evaluere om, og eventuelt i hvilken grad, overvåkningsfiske på høsten medfører 
dødelighet og har negative atferdsmessige effekter for villaks før og under gyting. 
Det er mye som skjer forskningsmessig og forvaltningsmessig i Orkla, men alt dette 
er for å verne den villaksstammen vi har, slik at det i fremtiden også blir mulig å høste 
av overskuddet Orkla gir.

Til slutt vil jeg takke alle i fiskeutvalget for god innsats i 2021.
Leder i fiskeutvalget,

Leif Ole Lillery
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Vi er et trøndersk og kundeeid selskap

Spør oss om forsikring!



Medlemsfordeler i Orkla Jeger og Fiskerforening

Jakt & Fiske
Landets største magasin for jakt- og fiskeinteresserte.
NYHET: Hørselslaben
Alle medlemmer kan kjøpe formstøpte elektroniske hørselvern til 
medlemspris. Apparatene heter Jeger´n og medlemmene får 
apparatene til kr. 4500,- inkludert teleslynge. Ordinær pris er kr. 
5500,-
Forsikringsfordeler i Eika 
Som medlem i NJFF får du svært gode priser på forsikring med blant 
annet markedets ledende jakthundforsikring og inntil 25 % rabatt på 
utvalgte forsikringsprodukter. Sjekk din NJFF pris. 
En nøkkel - 100 båter
Kjøp en nøkkel og få tilgang til 100 båter rundt om i landet.
Sportsmans Pride 
Du får høykvalitetsfor til meget hyggelige priser. 
Wehunt
Gratis jaktapp som gir deg oversikt over hvor dine jaktkamerater er i 
terrenget.
Jakt- og Fiskesenteret
Alle medlemmer får store prisavslag ved påmelding til planlagte kurs 
ved senteret.
Thon Hotels 
hotellavtale for NJFF-medlemmer med gunstig priser. 
Redusert jaktradioavgift: 
Som medlem i NJFF får du redusert årlig jaktradioavgift. (Medlem kr. 
85,-/ ikke-medlem kr. 130,-)
Langseth Advokatfirma DA - Advokatbistand
Fri advokatrådgivning i en halv time når dette formidles via NJFF. 
Rabatterte priser for NJFF-medlemmer for konsultasjon utover dette.
Norsk Kennel Klub
Medlemmer i NJFF har rett på medlemspriser (tilsvarende priser for 
NKK-medlemmer) ved påmelding til utstillinger, jakthundprøver og 
øvrige prøver.

Gå inn på Norges jeger-og fiskerforbund sine hjemmesider 
http://www.njff.no og velg medlemsfordeler i menyen og les mer.

Vi har 
utvalget til 

jegeren og fiskeren.

Velkommen innom!



Det er viktig å følge med i tida, og derfor 
har vi blitt større og sterkere. Men det 
rokker ikke ved hvem vi er – din nærbank. 
Din tillit og trygghet vil alltid være det 
viktigste for oss.

Fortsatt 
din lokale 
rådgiver

www.orklasparebank.no
Kari Holseth

Rådgiver personmarked, Orkanger


