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Arbeidernes Jeger– og Fiskerforening, Halden
Org. nr.: 984 034 202
AJFF ble stiftet i 1938 og er en aktiv forening som
har 625 meldlemmer og med egen junioravdeling.
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

ORD FRA REDAKTØREN
Hei alle sammen!
Nå er vi i gang med et nytt år med bare muligheter. Vi må tenke positivt og
ikke henge oss opp i begrensninger.
Jeg ser muliheten av at flere av dere sender innlegg til avisa. Så har dere
noe på hjertet så bare skriv. Jeg tar imot det meste, men ikke angrep på
personer. (Dere kan godt mene at redaktøren er en tosk, men ikke skriv
det.)
Jeg ser muligheten for at flere kan komme på våre klubbkvelder hver onsdag kl. 1800. Der er det kaffe/te og vafler og en god prat. Vi ønsker innspill
om aktiviteter , foredrag, kurs etc. som kan få dere til å droppe ”Hotell
Cæsar” og lignende denne ene kvelden i uka.
Jeg ser muligheten for at flere leser avisa på nett og ikke trenger papirutgaven. Dette p.g.a. store portoutgifter. Avisa kommer først på nett og er
der i farger. Jeg vil at alle som bare leser avisa på nett sender en mail med
sitt navn og adresse til ajff.halden@tele2.no
Dette er en positiv begrensning ved at klubben kan bruke disse pengene på
andre aktiviteter for medlemmene.
For min egen del ser jeg muligheten for at jeg kan få minst en laks på land
i Berbyelva.
Med ønske om et godt år!
Harald

Formann: 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!
Ja nå nærmer vi oss et nytt Årsmøte med stormskritt. Det er onsdag 27/2
kl 18.00 og jeg håper mange møter opp, for det er på årsmøte at vi skal legge planer for neste periode.
Her er det viktig at medlemmene sier sin mening og kan være med på å utvikle AJFF slik du ønsker.
Min oppgave, sammen med styret, er å fremme planer for neste år, men vi
trenger hjelp fra dere for å gjennomføre de saker vi blir enige om på årsmøtet.
Vi har alle muligheter i AJFF for å få til ting, vi har mange dyktige medlemmer, vi har et flott klubbhus med fine lokaler til å drive kurs og ha et
hyggelig sosialt samhold.
Hytte på Signebøenfjellet med fine ørretvann, topp moderne skytteanlegg
for hagle sammen med HOJF på Aspedammen, felles riflebane i Svensdalen, topp moderne klekkeri for laks/ørret, og sist men ikke minst to fine
lakseelver som vi er så heldig å få være med på å ta vare på, nemlig Berbyelva og Tista..
Mitt største ønske for den perioden vi starter etter årsmøte er at vi i fellesskap kan gjennomføre tiltak som vi kan være stolte av ved neste årsmøte.
De jeg har meget dårlig samvittighet for, er alle de unge medlemmer vi har
i AJFF.
Skal vi alle love at året 2008 skal bli bedre, vi må få gjennomført raske tiltak etter årsmøte 27/2
Send inn forslag til meg, og jeg skal love dere at styret skal gjøre det vi kan
for å komme ønskene i møte. Det skal ikke stå på penger. Vi er innstilt på å
invistere for fremtidens medlemmer i AJFF.
Det er dette som opptar meg mest i disse dager, kjære medlem.
Så til slutt ønsker jeg dere alle velkommen på lokalet onsdag 27/2-08 kl 18
Mvh Steinar

Som de fleste sikkert husker så gikk det skikkelig dårlig med rogn og yngel
som ble klekket i fjor.
Allerede tidlig på vinteren skjønte vi at noe var galt med vannet.
Masse bobler i klekkekassene gjorde at det døde svært mye rogn.
Den er så ømfintlig for støt i visse perioder av utviklingen at selv små luftbobler kan drepe den. Ja, vi mistet faktisk flere kasser med rogn.
Og startforingen ble også en katastrofe. Nesten all fisk vi hadde i anlegget
døde.
Hva gjør man da? Setter seg ned og griner, eller finner på noe annet.
At det var vannet som var årsaken, var rimelig klart. Prøver ble tatt og
sendt inn til Niva. Konklusjonen derfra var ikke entydig, men pekte på at
årsaken var vannet. Et tips, dersom noen ønsker å sende inn en vannprøve
til analyse, sjekk hva det koster!
I løpet av vinteren er det blitt lagt opp alternativ vanntilførsel med byvann
til de fleste kar og alle klekkerenner.
Vi takker og bukker for pensjonert rørlegger Basse Amundsen sin innsats!!!!
Det må vi være glad for i dag når vi ser hvor ille vannet i vassdraget er.
Så langt ser alt bra ut med lakserogn og nyklekket yngel av ørret.
Tror at det var en engangs foreteelse at alt gikk til H-----------e.
Ellers var vi i Hallerødelva og fanget stamfisk av ørret. Det var bra med
stor fisk og ikke minst gledelig, det var godt om småørret i elva.
Faktisk første gang vi har sett mye småfisk her.
Laksen ble fanget i Tista. Her gjelder fremdeles synet at Berbyelva klarer
seg godt selv, så der får vi ikke lov til å gjøre noe som helst.
Ubegripelig for meg , men fiskeforvalter vet best. Det er håp etter hvert, de
har nemlig fått lov til å sette ut rognkasser i Ågårdselva. Den elva var og
nesten tom for fisk før noen grep inn og satte i gang med kultivering.
Som sagt, det er underlig at de kan sette ut fisk over alt i dette landet uten
her i vårt område. Vi har flott anlegg, folk som gjerne hjelper til, vi har
fått masse penger til å bygge anlegget, men bruke det til noe vettug, det får
vi ikke lov til.
Shit fiske
Rolf G

Kvinnesatsing og velsmakende villsvin
Gratis mini-seminar
Hei, jeg er kvinnekontakt i NJFF – Østfold og inviterer nå til en en-dagssamling for de lokale jeger- og fiskerforeningene i Østfold. Vi møtes på
klubbhytta til Rakkestad og Degernes JFF på Slettemoen, lørdag 8. mars,
kl. 12:00 og avslutter rundt kl. 18:00
Programmet for dagen blir både nyttig og velsmakende! Vi får besøk av
kokken Siri Vold, som skal fortelle litt om villsvinkjøtt – vise oss nedskjæring av dyret – og tilberede kjøttet. Mens vi snakker om jentesatsing og
muligheter for samarbeid, jobber Siri med kjøttet, og vi avslutter dagen
med å smake på de velsmakende rettene av villsvin.
I 2007 ble det gjennomført ca 200 aktiviteter for jenter i NJFF, 12 av disse i
Østfold. Nå er det på tide å legge planer for 2008, finne ut hvordan vi kan
samarbeide og få til noe i fellesskap.
I løpet av dagen kikker vi litt på hva som har skjedd i fylket til nå og diskutere planer for i år. Vi skal dele lokale erfaringer, bygge nettverk og
”stjele” gode ideer fra hverandre. Kanskje vi finner nye, gode samarbeidspartnere gjennom felles prosjekter og utveksling foreningene i mellom?
Jeg trenger også synspunkter på hva fylkeslaget kan bidra med i dette arbeidet.
I 2007 delte NJFF ut nesten 600 000 kr til jenteaktiviteter, og ca 6 % av
disse gikk til Østfold-foreninger. Hva skal vi gjøre for å skaffe foreningene
enda mer penger i år?
Hver forening kan stille med inntil 2 deltakere gratis. For påmelding sender du en e-post til fylkeskontoret ostfold@njff.org eller ringer på 69 22 20
06. Hvis du vil ha mer informasjon om samlingen kan du ringe meg på tlf.
906 65 009
Miniseminar [Opptur – Jenter, jakt og fiske] Østfold
Tid: Lørdag 8. mars kl. 12:00
Sted: Klubbhuset til Rakkestad og Degernes JFF på Slettemoen
Deltakere: Inntil 2 fra hver lokalforening i Østfold. Fortrinnsvis
styremedlemmer, men dette er ingen betingelse.
Påmelding: e-post til ostfold@njff.org eller tlf. 69 22 20 06 innen 25. februar
Informasjon: Anne Grete Thiis tlf. 906 65 009
Velkommen!
Hilsen Anne Grete
Kvinnekontakt i NJFF - Østfold

INTERESSERT ? Ta kontakt med Steinar Torp.

Svingen, Viksletta — Halden
Tlf. 69 18 76 00
www.lindhaugen.no E-post: post@lindhaugen.no

Din partner på utemiljø !
Graving og transport
Utvendig rørlegging
Drenering av fuktige kjellere
Fjellsprengning

Stensetting
Belegningsstein
Plenlegging
Beplantning

Salg av granitt– og betongprodukter.
Kom og se vår utstilling.
AJFF , Halden
takker Lindhaugen AS for velvillig bistand.

Grønland 2006
Lørdag den 5. August ankom jeg Maniitsoq sammen med Thomas Kristiansen og Øyvind Eriksen. Vi hadde tatt turen hit til en liten by på Grønlands vestkyst for å oppleve det fantastiske fiske etter arktisk røye. Fisken
går opp i elvene på denne tiden for å gyte. Vi har bestilt båttransport på
mandag for å komme ut til elva Quartoq. Dette er ei elv som ligger ca tre
mil syd for byen. Akkurat passe isolert fra omverdenen, noe som passer oss
bra.
Maniitsoq med sine 3000 innbyggere er ikke akkurat verdens navle.
Hit er det ingen veiforbindelse, kun
ett lokalt veinett på noen kilometer.
Vi får tak i taxi og spør sjåføren om
han vet om en ok plass å sette opp
lavvoen vi har med.
Sjåføren rynker panna før ansiktet
sprekker opp i ett glis, noe som
for øvrig avslører en mangelfull
tanngard.
Etter en hasardiøs biltur stopper han ved en gravlund. Her er byens eneste
plass med noenlunde flat grunn og litt gress.
Han garanterer att ingen vil forstyrre oss her.
Vi seiler inn til utløpet av elva etter
en frisk båttur. Landsetting med en
overfylt lettbåt går også bra. Etter
å ha fått lovnad om henting om en
uke setter vi kurs oppover elva for
å finne en egnet plass å bo. En
bekk renner ut i elva en kilometer
oppstrøms elva og dette blir våres
plass. Lavvoen kommer opp og bagasjen stues inn. Endelig er det tid
for å montere fiskestenger.
Thomas setter kurs for en fin kulp rett på nedsiden av campen, Øyvind og
jeg legger kursen oppover elva. Flere fine kulper opp mot en avlang sjø
skal prøves. Fisken er bitevillig og allerede på det tredje kaste på brekket
til sjøen rykker det tungt i stanga. Jeg legger press på fisken, da våkner
den. Snella hyler av fryd når fisken bryter overflaten i ett vanvittig utras.

Vannet i elva holder neppe mer enn 5-6 grader og fisken er i en utrolig god
kondisjon. En nyoppgått og sølvblank røye må til slutt gi tapt. Fisken blir
veid og fotografert før den får friheten tilbake. En fin fisk på tre kilo. Øyvind har og fisk på kroken. En nesten like stor og minst like sprek fisk blir
kjørt etter alle kunstens regler. Vi har på land fire fisker hver oss før vi setter oss ved bredden for å fordøye inntrykkene. Thomas kommer småløpende for å fortelle oss att han har fått fem stykker i kulpen. Vi kan få lov til å
fiske der vi og..

Dagen etter legger vi i vei oppover elva, forbi innsjøen og videre innover
dalen. En times vandring tar det oss før vi kommer opp til ett nydelig gyteområde. Her er det fine grusbanker og dype kulper. Vi får flere fine opplevelser med fisk som gjør lange utras og
høye hopp.
Vi fortsetter opp elva og kommer til en
stor kulp rett ved en foss. Her biter det
på fisk hele tiden. Vi står tre mann og
kjører stor fisk samtidig. Her er kulpen
full av gytemoden fisk. Vi blir som guttunger med øyne som lyser av iver mens
bremsen på fiskesnellene hyler.
Vi legger turen på oversiden av fossen.
Her fyrer vi ett bål og steker ei røye på
glørne.
Etter maten finner Thomas frem fluefiske stanga. Han sliter litt med å få fisk. I den sterke strømmen burde han
hatt synk snøre, men etter en stund finner en rugg det for godt å gå opp og
hente den rosa dusken av ei flue. Hvilken fight.

Øyvind og jeg som har tatt en høneblund i lyngen, men våkner av viltre
hyl. Thomas er langt inne på backingen og løper langs bredden for å
holde følge med fiskens utras. Det
blir en lang fight med det lette utstyret, og Thomas er blidere enn på
bryllupsbilde da han står med den
tre kilos tunge fisken i hendene. Fisken har nydelige gytefarger og ett
flott eksemplar av arten.
Vi har noen fantastiske dager ved elva. Oppdager mange fine kulper og koser oss bare med å se fisken står i vannet. Fra en høyde kan man telle fisken og se hvordan den oppfører seg når sluken danser forbi. Vi kommer
over ett eldorado i den lille sjøen og drar fisk alle sammen på hvert kast.
Denne dagen ved sjøen teller jeg antall fisk jeg selv har på land. Ca 30
stykker mellom 1 og 3 kilo. Vi fisket ikke spesielt hardt og kunne tatt
mange flere. De aller fleste blir satt forsiktig ut igjen, unntagen en og annen matfisk. Man bør klemme inn mottageren på kroken slik att skadene
på fisken blir minimale. Øyvind og jeg avslutter dagen med ett forfriskende bad. En to kilos fisk pakket i folie blir middag der den godgjør seg i
glørne fra kveldsbålet.
Den siste hele dagen setter vi av
til en fjelltur. Været er lett
overskyet da vi krysser elva og
tar fatt på motbakken. Kartene
som er å få kjøpt over området
er svært mangelfulle og lite detaljerte. Her må man finne ruta
mens man går og kikkerten benyttes flittig. Terrenget er svært
bratt og man må være forsiktig
med hvor man setter foten.
Fjellsiden stuper mange steder
flere hundre meter ned. Snø og små isbreer ligger innover fjellet da vi etter
fire timer har kommet opp på 7-800 meters høyde. Vi har en fantastisk
oversikt over landskapet. På turen tilbake finner jeg ei smal fjellhylle som
reinsdyrene tydelig har brukt, og etter litt overtalelse får jeg guttene med
på å gå her. Vi sparer noen kilometer med klatring over toppen. Reinsdyrene har tydeligvis ikke høydeskrekk, noe visse andre tydelig har..
Fredrik André Johnsen.

Returadresse:
Steinar Torp
Karrestadveien 31
Navn og frimrke
1782 Halden
Norway

ÅRSMØTE
i AJFF holdes på klubbhuset
onsdag 27.02.08 kl. 1800.
Forslag som skal behandles må være
styret ihende senest 13.02.08.
VELKOMMEN!

