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UNG STORFISKER !
7-åringen Jørgen Lind Edvardsen
fra Halden tok den største abboren
under Femsjømesterskapet i isfiske.
Gratulerer !

Steinar og Svein tok
i mot påmeldinger,
mens John var kjøkken- og kiosksjef.

ÅRSMØTE
I AJFF AVHOLDES I KLUBBLOKALET
ONSDAG 25. FEBRUAR 2009 Kl. 1800.

Dyktig jeger ?
I bladet JAKT nr. 6 2008 fant vi dette:
Gaupa ”Silje” ble merket 06.02.08.
I løpet av 4 måneder tok hun:
20 rådyr, 4 harer, 2 tiurer, 1 orrhøne,
1 orrhane og 1 hjort.
Merkingen har skjedd i regi av NINA,
som følger dyret i 1 år.
Du kan lese mer om dette på:
Scandlynx.nina.no eller
www.dyreposisjoner.no.
—————————
Jakttur ungdom v/Johnny Gjestad
Senhøsten 08 arrangerte ungdomsutvalget jakt
for ungdom. Invitasjonen kom kanskje på litt
kort varsel, men det var 2 ungdommer som ble
med.
Turen gikk til Ulveholtet, men vi hadde ikke værgudene med oss.
Det var vått og til tider litt regn, men motet var på topp. Når vi
kom frem gikk vi til postene våre, mens Thomas slapp hunden.
Etter og ha sittet på postene en stund uten at
noe skjedde, bestemte vi oss for og gå til
kommunehytta (sosialhytta) for å brenne bål
og spise. Vi forlot postene og gikk mot hytta.
Men… underveis hadde bikkja begynt å jage,
dette pågikk en stund uten at noe dyr ble
skutt. Vel fremme ved hytten tente vi bålet og fikk spist.
Etter en lang og god mat pause fant vi ut av vi
skulle gå på rekke i håp om og kanskje støkke
opp fugl, men her ble det heller ingenting. Vi
hadde uansett en god tur og humøret var på
topp tross været. Vi vil ha en ny tur til høsten,
og da vil det bli informert i bedre tid og håper
flere vil være med.
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Hei igjen !

Nå er vi i gang med et nytt år og får se hva det bringer av gleder
og skuffelser. Det positive med kulden er at vi kunne avvikle
Femsjømesterskapet i isfiske.
Nytt år, men det meste er som normalt, spesielt på fiskesiden.
Det er fortsatt ikke tatt noen avgjørelse når det gjelder Idefjordskonvensjonen. Vi har igjen søkt og fått dispensasjon for å avvikle
den nasjonal sjøørret-konkurransen 25.-26. april. Og vi får igjen
starte fiske i Berbyselva etter at garna har stått i fjorden en uke.
Ellers er våren, som vanlig, full av dugnader, så det er bare å
møte opp.
Foreningen har, som alle andre lag/foreninger, mistet inntekter
fra automater etc. I stedet har Norsk Tipping lansert Grasrotandelen ( se egen artikkel).
Flere melder at leser avisa på nett, men de aller fleste får papirutgaven. Det er nok flere nettlesere enn vi vet om. Hvis du ønsker å
lese på nettet, send en E-post. Adressa står ovenfor.
Ha en god vår !
Mvh
Harald

FEMSJØMESTERSKAPET I ISFISKE 2009
Søndag 15. februar arrangerte vi Femsjømesterskapet i
Isfiske ved Rød skole, Torpedal. Det var overskyet og
noen minusgrader, men ellers flotte forhold og abboren
bet villig. Og her var ikke de eldste best. Største abbor ble
tatt av 7-åringen Jørgen Lind Edvardsen fra Halden.
Her er klassevinnere og lokale plasseringer.
Totalvinner Syver Øyhus, SFK Acerina
Femsjømester:
Syver Øyhus
SFK Acerina
8365g
Største abbor:
Jørgen Lind Edvardsen, Halden
865g
Veteran herre: 1 Harald Hovde
Oslo Sportsfiskere
5425g
2 Rolf Kristiansen AJFF
5275g
4 Rolf Ganerød
AJFF
4600g
14 Kjell Roger Engh AJFF
330g
15 Bjørn Pettersen AJFF
180g
Herre:
1 Syver Øyhus
SFK Acerina
8365g
12 Arild Martinsen AJFF
1955g
15 Sverre Berger
AJFF
1815g
16 Terje Amundsen AJFF
1610g
20 Bent Edvardsen AJFF
315g
Junior Gutt: 1 Kristian Lund
395g
Barn 0-11:
1 Kristian Størholt Hauge
TTIF
2430g
5 Jørgen Lind Edvardsen
AJFF
865g
9 Sebastian Farbrot
AJFF
65g
Veteran dame: 1 Marit Andersen Oslo Sportsfiskere
4340g
Dame:
1 Anne-Lise Johansen
AJFF
4190g
4 Weronica Farbrot
AJFF
20g
3-manns lag: 1 Øyhus, Askildsen, Fossen SFK Acerina 18880g
Vinner av dameklassen Anne-Lise Johansen
fra AJFF i aksjon.

Kø ved innveiing

UNGDOMSARBEID
AJFF vil i år øke aktivitetstilbudet for ungdom. Vi har i dag
nesten 200 medlemmer under 25 år. Johnny Gjestad har i
samarbeid med ungdomsutvalget`s leder Jon B. Wold utarbeidet
en aktivitetsplan for 2009. Planen fram til sommeren følger her.
Møtene på klubbhuset blir på tirsdag kl. 18-20. Oppmøte tid og
sted for andre aktiviteter blir opplyst senere.
Tilbudet gjelder hovedsakelig for aldersgruppen 12—18 år.
Dato

Aktivitet

Sted

3. Mars

Første samling inne med info osv

AJFF Lokalet

17. Mars

Filmkveld

AJFF Lokalet

28. Mars

Grilltur med bygging av gapahuk

Ulveholtet

14. April

Hyggekveld

AJFF Lokalet

29. April

Besøke klekkeriet

Tistedal

8.-10. Mai

Berby action Camp

Berby

26. Mai

Film om fiske

AJFF Lokalet

9. Juni

Fiske

AJFF Lokalet

26.-27. Juni Overnattingstur i Lavvo

?

Kontaktperson er Johnny Gjestad:
Tlf.: 98090999 eller mail: gjestad@halden.net
Hvis noen av våre ungdommer ønsker å prøve
hagleskyting, ta kontakt med Jon Bjarne
90946092 eller Johnny 98090999 så ordner de
tid med lerdueutvalget.

Takk for premier til Femsjømesterskapet !

Fra 1. mars innfører Norsk Tipping Grasrotandelen. Det går ut
på at hver gang du spiller hos Norsk tipping, går inntil 5 % av
det du spiller for til det lag eller forening som du bestemmer.
Pengene går av Norsk Tippings overskudd, slik at du IKKE
betaler noe ekstra for å spille.
Etter at automatinntektene forsvant, vil dette være nyttige
inntekter til drift av foreningen.
SLIK VELGER DU :
1 Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren,
På Internett, på mobilen og på spillerterminalene. Da søker
du opp mottakeren du vil støtte og aktiverer den som
mottaker av din grasrotandel.
2

Dersom du vet organisasjonsnummeret til klubben, kan du
oppgi det hos kommisjonæren, eller taste det inn om du
bruker noen av de elektroniske spillekanalene.
AJFF har organisasjonsnummer : 984 034 202

3

Fra 1. mars kan du også søke fram foreningen i ditt hjerte på
GRASROTANDELEN.NO
Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på.
Denne tar du med til kommisjonæren for registrering, og
dermed drypper det litt på foreningen hver gang du leverer
en Lotto-kupong eller et annet spill hos Norsk Tipping.

Så nå håper vi at flest mulig vil støtte oss. Ordningen starter
1. mars, men vil ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar.

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

SKYTE– OG DUGNADSDAGER 2009
PÅ SVENSDALEN ELGBANE

Klubbmesterskap i Elgbaneskyting
Mandag 29. Juni 09
Påmelding kl. 1700—1800
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23. august 2008 ble uthuset revet. Det ble litt av en jobb.
Det var ikke akkurat spart på spiker da det ble satt opp, men
vi fikk det ned. Det er gravd grøft til sokkel, slik at vi nå venter
på varmere vær.
I Januar 2009 var Steinar og John der og satte opp
solsellepanelet igjen, og de fikk det til å virke. Så i løpet av
våren, skulle alt være klart igjen.
———000———

AJFF vil satse på de
yngre medlemmene og
i November / Desember ble det
holdt kurs i
fluebinding på lokalet.

Ca 20 personer deltok,
og de aller fleste
var juniorer.

NYTT FRA ELVEUTVALGET
Enningdalselva
Så er vi over i et nytt år, med nye sjanser og muligheter.
Det gamle ebbet ut med overskrifter om at Enningdalsvassdraget
er blitt tildelt flere millioner kroner til bevaring av elv og fjord
fra EU. Interreg prosjekter kalles det. Som sedvanlig er ikke
lokale interesser blitt rådspurt før prosjektet ble fremmet for de
høye herrer og muligens en og annen dame i Brussel. Det er
nesten som å se revisjonen av Iddefjordkonvensjonen!
Nå gjenstår å se om vi blir invitert med i det videre arbeid.
Det bringer meg over på noe som er ganske fortvilet, spør du
meg. Jeg har vært i kontakt med Leif Karlsen, fiskeforvalteren i
Østfold fylke. Han kunne ikke si noe om hvordan fisketidene ville
bli i år for Enningdalselva sin del. Miljøverndepartementet har
prøvd å få svenskene i møte, men pr dags dato er ikke noe møte
klarert. Og i dag skriver vi den 9. februar!!
Utvalget har informert lederen av grunneierlaget i Enningdalen
slik at han vet hva som er ståa.
Elveutvalget vil den 17., 18., og eventuelt 19. april arrangere
Fluefiskekurs for foreningens medlemmer.
Ansvarlig for gjennomføringen er Jan Erik Granbo.
Han er en kjent skikkelse i Trøndelagselvene med sine kurs.
Kurset er planlagt slik:
Fredag 17. april fra kl 18.00 til 22.00 foredrag og film. Sted:
Klubblokale til Berg Idrettslag.
Lørdag 18. april. 2 gjennomføringer praktisk kasting og instruksjon á 4 timer med 10 deltakere i hver gruppe. Sted: Flatskjær?
Dersom det er mange nok deltakere vil en siste gruppe ha en 4 timers gjennomføring Søndag 19. på formiddagen. Samme sted
som lørdag.
Vi vil komme tilbake med mer informasjon senere, både på
hjemmesiden og i egen annonse.

Returadresse:

Navn og frimerke

Steinar Torp
Karrestadveien 31
1782 Halden
Norway

Norges jeger- og fiskeforbund arrangerte i fjor en nasjonal
Sjøørret-konkurranse. Forbundet vil også i år arrangere en slik
konkurranse. Den vil gå av stabelen 25. og 26. april.
Vi vil kunne fiske i Iddefjorden under konkurransen.
Sekretariatet vil være i klubblokalet på Refne. Vi håper på fint
fiskevær og bedre deltakelse i år. Mer informasjon vil komme senere, men nå er dere i alle fall orientert.
Første dugnad i Berby vil være 28. mars fra kl 10.
Vi har inspisert forholdene langs med elva og det ser ut til at vi
har mye å gjøre før sesongen starter.
Vind og bever har lagt ned mange trær og flommen i fjor høst
bidro til at det er ganske mange trær som ligger i og langs med
elva.
Hilsen Bjarne

AJFF takker våre sponsorer for den fine båten !
Erling Grimsrud AS
Bdo norauit AS
Communicate AS
Cato Ringstad AS
Jensen & Scheele AS
Caspersen AS
Båtholm AS
Berbylaksen AS

