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På årsmøtet i NJFF Østfold i vår ble John Edquist tildelt en nystiftet
pris for 2008. Den besto av diplom og kr. 5000.
Han fikk denne for sitt arbeid med unge i AJFF og på Berby Action
Camp. Vi gratulerer på etterskudd. Det er vel fortjent.

Klubbmesterskap i Figurjakt 09
Det var få deltagere, men
resultatet ble som ”vanlig”:
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Roger Hjelm
Jarle Mellomsæther
Knut Haugen
Steinar Torp
Roald Larsen
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Rune Nyseth
Per-Kristian Dahl
Knut Haugen

ble avlyst 2 ganger
og er ikke avviklet i år.
Også her var det elendig
frammøte.
Bedre lykke neste gang.

Klubbmesterskap 25 skudd
Jegertrap 09
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Klubbmesterskap i
elgbaneskyting 09

Klubbmesterskap i lerduesti 09
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Omskyting om sølv / bronse vant
Dahl med 25 treff.
Det var totalt 10 deltagere.
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Knut Haugen
40
Robby Henriksen 36
Rune Nyseth
29

Her var det 4 deltagere

Hei folkens .
Sesongen i Tista 2009 skiller seg
ikke så veldig fra tidligere
sesonger.
Det er tatt 23 laks hvor den
største var på ca. 9,5 kg.
Trist å ha folk ved lakseelva
som søpler så jævlig. Noen av
dem er noen jævlige griser som legger fra seg metervis med sene, gul og
blå og transparent. For jævlig.
De samme (??) personene har også klart å maltraktere de to trærne
utvalget møysommelig har fått plantet der ned ved Porsnesrenna, ved
gapahuken.. Får utvalget vite hvem de er, så blir de bortvist for flere år,
da vi ikke gidder å ha slike folk blant oss. Vekk med sånt pakk!!
Dette er en foreløpig rapport.
Tistautvalget

Arbeidernes Jeger– og Fiskerforening, Halden
Org. nr.: 984 034 202
AJFF ble stiftet i 1938 og er en aktiv forening som har 599
medlemmer og med egen ungdomsavdeling.
Foreningen er tilsluttet Norges Jeger– og Fiskeforbund.
Klubblokalet ligger i Peder Ankersgate 16.
Postadr.:

AJFF, Karrestadveien 31, 1782 Halden

Faktura/regninger:

AJFF Låbyveien 60, 1781 Halden

Hjemmeside AJFF Halden:
Mailadresse:

http://www.ajffhalden.no/
ajff.halden@tele2.no
Hei igjen alle sammen !

Denne avisa kommer noe senere enn planlagt. Dette fordi noen av innlegga
kom veldig sent (selv om jeg sendte påminnelser) Nok om det.
Nå er avisa klar. Vi har hatt en del flotte dager og må vel tåle at det
kommer høstvær.
Siden siste avis har vi avviklet laksesesongen i Berby og Tista og den har
gått greit. Jeg lar fortsatt laksen få leve, men satser på nytt neste sesong.
Jakten er i gang , som vanlig med sorg for noen og glede for andre.
Ellers vil jeg minne om grasrotandelen. Det er liten oppslutning for det i
klubben. Jeg er klar over at mange støtter andre lag og foreninger, men
hvis noen ikke har kommet i gang, har jeg ført opp strekkoden på siste side
i avisa.
Hver onsdag fra kl. 18 er klubbhuset åpent. For de som ikke MÅ se
barne-tv er dette et alternativ. Oppslutningen hittil er elendig. Møt opp til
vafler, kaffe og en god prat. Håper å få i gang noen aktiviteter også, for
eksempel foredrag om et aktuelt emne. Kom gjerne med forslag til styret.
Ungdomsutvalget er i farta og har bl.a. laget kniver.
Seniorene møtes igjen første tirsdag i hver måned kl. 1000.
Bekkeutvalget er fortsatt meget aktive og det gir utrolig bra resultater.
Vi skal snart kjøre på grus på veiene i Berby og det har falt noen trær over
gangbrua oppe, slik at den ”henger på halv tolv”. Vi er et par stykker som
holder på å rydde opp og montere nye hyller i lageret ved Jugærbua, så nå
blir den som roter ekskludert !!!
Ha en god høst !

Harald

Leder: Steinar Torp,
Karrestadveien 31, 1782 Halden
Tlf.: 69 19 26 09 / 901 885 30
E-mail: ste-torp@online.no
LEDEREN HAR ORDET
Hei alle venner.
Når jeg sitter her og skal skrive til dere så er det atter høst og det er den
årstiden som jeg og mange med meg setter høyest. Mange har brukt tiden
fra forrige jaktperiode tok slutt til å trene på skytebanen, og sikkert sørget
for at jakthunden har fått den kondisjonstreningen som skal til.
Som jeg skrev litt om i forrige nr av Jeger – Fisk Treff så var jeg skeptisk
til fremtidig jakt pga stadig økning av ulvestammen. Jeg har ikke
forandret min oppfatning om dette. Jeg skal på landsmøte til NJFF i
november og der kan jeg love dere at det kommer til å bli mye diskusjon
om ulven. Jeg er fullstendig klar over at ulven hører til i naturen, men jeg
mener helt klart at slik utviklingen er med en stadig økning av
ulvestammen så må noe gjøres. Det vi må prøve å få landsmøtet med på er
et vedtak om at ulven som vandrer mellom Norge og Sverige, og som er
minst 50% av tiden i Norge skal telles med som norske. Vi bør også ta
lærdom av vårt kjære naboland Sverige. De har fått gjennomslag om
nødvergeretten, og de har også vært så fornuftige å trekke forslaget om
totalforbud med blyhagl til jakt (ikke i vårt område og det er greit).
Dette blir også en stor sak på landsmøtet.
Vi må prøve å få norske myndigheter til å gå med på å oppheve
blyforbudet til jakt, men ok i våtmarksområder. Det finns etter mitt syn
ikke noen av de alternativer som er på markedet i dag som er så bra som
blyhagl til jakt.
Det blir også helt sikkert mye diskusjon på landsmøtet om villaksen og
kultivering av elver og ørretvann.
Jeg ser frem til å være med å diskutere vår fremtid som jeger og fisker.
Til slutt ønsker jeg dere alle en riktig god høst!
Mvh
Steinar.

Sjøørretens livsløp
Når sjøørreten skal gyte om høsten søker den til rennende vann.
I motsetning til laksen utnytter den små bekker og trives i strømsvake
partier i elva. I større elver begynner sjøørret å vandre opp tidlig på
sommeren. I små vassdrag, som det er mange av langs Skagerrakkysten og
i Oslofjorden, kommer sjøørreten opp i vassdraget rett før den skal gyte.
På slike lokaliteter vandrer den raskt tilbake til sjøen når gytetiden er
over.
Hannene kommer opp i forveien og finner fram til gode gyteplasser, helst
med grov grus (diameter 1-5 cm). Hunnene kommer opp til gyteplassene
litt senere, og legger rogna i grusen mens hannene slipper ut en sky av
melke. Etter gytinga blir rogna liggende nedgravd til den klekkes om
våren.
Den første tiden står yngelen i elvas gruntvannsområder hvor det er lett å
finne mat. Her oppholder den seg til den begynner utvandringen mot
sjøen. Før sjøvandringen begynner, forandrer sjøørreten både utseende og
atferd. De blir blanke som sild med mørk rygg og lys buk. Vi sier at de
smoltifiserer. Fra å være aggressive og territorielle blir smolten sosiale
stimfisk som sammen vandrer med strømmen mot utløpet av elva eller
bekken. I Sørøst-Norge er smolten vanligvis rundt 15 cm lang og ca. to år
gammel når den begynner utvandringen om våren. Sjøørreten blir
kjønnsmoden etter andre eller tredje sommeren i sjøen. Mer enn
halvparten av de kjønnsmodne fiskene dør etter første gyting, mens en del
fisk vil gyte to eller flere ganger. Enkelte umodne fisk velger å gå opp i
ferskvann for å overvintre her. Kanskje kan dette forklares med at ørreten
føler seg tryggere i dette miljøet?
Fakta og bilde hentet fra Fagrådet for Laks og Sjøørret
Har i flere år arbeidet for å bedre forholdene til sjøørreten i Haldens
gytebekker. I 2008 ble det registrert yngel i 7 av Haldens bekker, mens det
ble sett fisk som var oppe for å gyte i 8 av bekkene. I 2009 blir det gjort
mer for sjøørreten her i Halden enn kanskje noen gang tidligere, og det
kan virke som interessen er økende. I 2009 har Bekkeutvalget allerede
sluttført 3 prosjekter. Det begynte med Risumløpet i Iddebekkene i Mars
2009. Her ryddet vi 3 søplesekker med skrot og fikk gravd frem mye gammel grus under leire og sand. I løpet av noen dager ble det ett helt nytt
strekke, og med litt mer jobb her vil det bli riktig bra. I løpet av 3 uker i
Mai/Juni ble Skottene restaurert og tilført ca.15-20 t med ny gytegrus.
Dette løpet har blitt riktig så flott, og det blir spennende å følge gytingen
høsten 2009 for å se hvor-dan responsen fra sjøørreten blir.

I løpet av noen dager i August 2009 ble det foreløpige siste prosjektet
avsluttet. Flere har opp gjennom pratet om mer grus og bedre forhold i
Syverstadløpet i Hjelmungenbekken. I dag 27.08.2009 er dette nå realisert.
Det er ganske spesielt å se hvor lite som skal til for å bedre forholdene
betraktelig, og med flere hender på plass, gjør man utrolig mye i løpet av
kort tid. Ca. 7 t ble tilført Syverstadløpet etter at leire og annet ble gravd
opp fra bekkebunn. Alle retaureringsjobbene Bekkeutvalget har gjort i år
er etter skålformprinsippet som stammer fra den svenske “læreboka”
Restaurering av økologiske vattendrag Dette sammen med kompetansen i
utvalget bør gi merkbare resultater i fremtiden. Bekkeutvalget takker for
innsatsen til nå, og håper å se mange gamle og nye fjes i fremtiden.
VI HAR MANGE PROSJEKTER FOR TUR, BLI MED!!!

Syverstadløpet 8.oktober 2008

Andreas i Skottene Juni-2009

Risumløpet
Mars 2009

og August 2009

Føre midtre brekket i Skottene 2009.

www.halden.sparebank1.no Tlf.08850

Svingen, Viksletta — Halden Tlf. 69 18 76 00
www.lindhaugen.no E-post: post@lindhaugen.no
Din partner på utemiljø !

AJFF takker våre sponsorer for den fine båten !
Erling Grimsrud AS
Cato Ringstad
Berbylaksen AS

Bdo norauit AS
Communicate AS
Caspersen AS
Båtholm AS
AS Jensen & Scheele AS

Laksesesongen 2009 i Berby
Ja, så er nok en laksesesong over.
Det er nesten fristende å si som hovmesteren:
”Same procedyre as last year”.
Vi må nok leve med at veldig mye av laksen som skal
tilbake til Enningdalselven dessverre blir fanget før
den er tilbake i elven, lovlig eller ulovlig.
Steinar i ”ukjent terreng”!
Værmessig artet det seg også som tidligere år.
Lite eller ingen nedbør på vår og forsommer, mens det bøtter ned nå på
høsten. Ser ut til at regndanserne er for dårlige og slappe på våren!!
Vi startet med grillparty den 15. mai ved Jugærbua. Veldig bra ble det,
smakfull mat og mange gevinster til utlodningen. En spesiell takk til
Leif Madsberg som bidro med særdeles mange gevinster.

Stemningen var spent utover i de små timer mot grålysningen.
Første laks på land lenge før det ble lyst.
Rune Andersen var den heldige. Utover dagen
kom det inn meldinger om laks jevnt og trutt,
til slutt var det 17 lakser på land
åpningsdøgnet.
Ny rekord faktisk. Mange lurte nok på om det
ville bli noen kjempelakser på land i år også,
men noen monstre kom ikke på land.
Den største som ble tatt var på 12 kg og
den lykkelige fisker var Johan Jahren.
Gratulerer!

Første laks

Største laks.

Totalt ble det tatt opp 123 lakser og 12
sjøørreter i Berby, mens det ble satt ut igjen
26 lakser og 15 sjøørreter.
Gjennomsnittsvekten for slaktet laks:
5,517 kg og for både utsatt og slaktet til
sammen: 5,507 kg

Ikke mange elver som slår oss på snittvekt i vertfall. Samlet ble sesongen
litt bedre enn i fjor, og det er faktisk merkelig.
Mange andre elver i Norge har hatt en markant nedgang i fangsten i år.
I fjor var vi plaget av ulovlig garnfiskere fra svensk side før sesongstart,
undertegnede og flere med meg trodde at fjorårets mediedekning ville
resultere i at de holdt seg i skinnet. Det skjedde faktisk ikke! Senest i dag
3. september lå det garn helt i vannskorpa, stikk i strid med det som står i
artikkel 9 i Iddefjordkonvensjonen!!
Sesongen har også innholdt flere innbrudd og hærverk. Jugærbua ble
besøkt av ubudne gjester 8. Juni og alt av låser og stengsler ble ødelagt.
Laks ble stjålet fra fryseren og vadesko som stod til tørk ble også tatt.
Hytta som Husems leier nede ved broa ble besøkt av innbruddstyver 2
ganger. Nesten alt av verdi som de hadde der ble borte, tragisk nok. Vi må
nok legge opp til andre rutiner neste år.

Jens Golden har nå låst bommene slik at det skal bli vanskeligere for
ubudne gjester og ta seg frem. Vi må støtte opp om dette og holde
bommene låst mens vi går vakt. Jeg oppfordrer den enkelte til å stille på
vaktoppdragene slik at vi kan ha elva under oppsikt. Men pass opp ved
gangbrua i sone 3, der har 2 store trær blåst ned og skadet den.
Så gjenstår bare å ønske dere alle en riktig fin høst. Det er i vertfall mye
deilig sopp å finne for den som er interessert i det, så noe positivt er det
med nedbørrik og fuktig høst.
For Elveutvalget

Bjarne

GLADNYHET
Vi kan fortsatt få levert laks til røking i Tistedal Delikatesse.
Vi må filetere den og levere sidene ferdig skåret i butikken. De vil da salte
og røke på vanlig måte. En gladnyhet synes jeg.
Hilsen Bjarne

Berby Action Camp ble også i år et vellykket arrangement. All ære til de
mange fra AJFF, ØJFF og 4 H som stilte opp. Ca. 120 unge (10-18 år) fikk
prøve ut forskjellige aktiviteter. At vinden blåste i filler 2-3 telt la ingen
demper på
stemningen.
Campen kommer
nok tilbake i
2010.

Ungdomsgruppa har avviklet kurs i å lage
kniver i lokalet vårt. Også her har John
stilt opp som lærer.
Mange unge har (med mer eller mindre
hjelp av foreldre) fått laget kniv med
AJFF`s logo på knivbladet.

Og resultatet er, som vi ser, blitt bra !

Jon Bjarne og Johnny deltok i en leir
på Høysand i regi av ØJFF``s
ungdomsavdeling.
Dette var i forbindelse med
åpningen av Ytre Hvaler Nasjonalpark.
Ungdomsgruppa hadde også stand i Gågata under arrangementet
19.09.09.
Kjell-Roger sliter med hærværk utført av
tobente i Tista, mens Bjarne har størst
problem med firbente i Berby.
Deler av brua er ødelagt. Det går an å
komme over, men vær forsiktig.

Det er ingen tvil om at lageret
ved Jugærbua må ryddes.
Kommer med nytt bilde når vi
er ferdig.
Har hittil funnet ut at det er
gulv under alt rotet.

Returadresse:

Navn og frimerke

Steinar Torp
Karrestadveien 31
1782 Halden
Norway

ARBEIDERNES JEGER & FISKERFORENING

Organisasjonsnmmer: 984034202

32774984034202
Ta med denne strekkoden og registrer deg hos en kommisjonær.
Da støtter du AJFF hver gang du spiller.
Takk !

VÅPENSKAP
Det er blitt påbudt med våpenskap. Dersom det flere i AJFF som trenger
å anskaffe skap, ta kontakt med Bjarne Granli på mail
granligutten@halden.net eller mobil 911 97 380 før 15. Oktober.
Jeg vil innhente anbud fra forskjellige leverandører slik at vi kan få det
billigst mulig.
Hilsen Bjarne

Hobby– og nissekurs
I AJFF` lokalet hver torsdag fram til jul.
Kontakt Mona Ganerød på tlf. 97197302

