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FRAMTIDEN

NÅTIDEN

Klubbmesterskap i Figurjakt 02.09.08
Senior
Gull : Roger Hjelm
93 p
Sølv: Ian Hansen
91 p
Bronse: Magne Jensen
84 p
4. Per Kristian Dahl84 p
5. Arild Dahl
81 p
6. Terje Algarheim
80 p
7. Jarle Mellemseter
77 p
8. Knut Haugen
76 p
9. Steinar Torp
69 p
10. Rune Nyseth
64 p
11. Steinar Johannesen 45 p
12. Bent Rørmyr
32 p

Magne Jensen, Ian Hansen og
Roger Hjelm
1.
2.
3.
4.
5.

Old Boys
Ivar Torp
Harald Hammersten
Knut Andersen
Jan Groth
Svein Næss

82 p
64 p
59 p
53 p
24 p

Utrolig bra oppslutning. Ennå flere neste gang ?

Klubbmesterskap
25 skudd Jegertrap
Gull :
Rune Nyseth
Sølv :
Ian Hansen
Bronse : Per-Kristian Dahl
Nr 4
Knut Haugen
Nr 5
Kristin Johansen
Nr 6
Roger Hjelm

23
22 / 10
22 / 9
21
19
17

Ian Hansen, Rune Nyseth og
Per-Kristian Dahl

Klubbmesterskap 50 skudd Lerduesti
Gull :
Per Kristian Dahl
Sølv :
Ian Hansen
Bronse : Rune Nyseth

36
35
29

Nr 4
Nr 5

26
17

Knut Haugen
Roger Hjelm

Ian Hansen, Per-Kristian Dahl og Rune Nyseth

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

http://www.ajffhalden.no/

Mailadresse:

ajff.halden@tele2.no

Redaktøren har ordet:

Hei igjen !

Tid for en ny avis.
Gledelig at Terje slo til med en jaktreportasje fra elgjakta i Ulveholtet,
eller var det ”ulvejakta i Elgholtet ”???
Har også fått innlegg fra Per-Kristian, Bjarne og Steinar. Flott levert og
alle kom innen deadline.
Hadde et fint møte med juniorer i foreningen. Vi har faktisk over 150
medlemmer under 25 år. Det var 22 av dem tilstede og de fikk info om
Ajff, fikk se film, komme med synspunkter og ble servert pizza og brus.
Skal starte fluebinderkurs onsdag 19.11. kl. 1800, så får vi se hvor mange
som kommer da. Torsdag 20.11. skal det være møte for seniorer. Vi har
over 80 medlemmer som er + 62. De blir vel servert noe mer lett-tygd mat.
(ingen grunn til å bli fornærma, jeg er selv en av dem !)
Ellers savner vi nye ansikter på onsdagstreffene på lokalet. Møt opp til
kaffe, vafler og en prat.
Vil benytte anledningen å ønske alle lesere en god jul og et riktig godt nytt
år. (det er ikke for tidlig å komme med dette ønsket, butikkene har solgt
julevarer lenge).
Mvh
Harald
Redaktøren beklager at det er sendt ut en del aviser med gammelt innlegg
fra Steinar Torp. De som leser på nett og de som kan lese denne
beklagelsen i papirutgaven, har fått riktig innlegg. Det er altså ikke
Steinar som gjentar seg selv !
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.
Jeg sitter nå på mandagsmorgen den 10. november og skal skrive ned noen ord
til dere. Det er stiv kuling og regnet pisker på vinduene, resten av løvet faller
nok nå.
Styret har prøvd noe nytt i år da det gjelder og få kontakt med ungdommenen i
foreningen. Vi sendte ut et brev til alle om en egen ungdomskveld den 6. november. Her gikk vi igjennom hva foreningen kunne tilby til de viktige medlemmene som de unge er. Det var ca 30 stk som møtte opp. Vi ble enige om å
starte fluebindingskurs onsdag den 19. november kl 18.00 og det skal avsluttes
med en felles fisketur. Det skal også gjennomføres felles rådyrjakt i ulveholtet
og i januar skal det bli ungdomstur til hytta på Signebøfjellet, med opplæring i
harejakt og sosialt hygge. Kvelden ble avsluttet med med å vise to filmer og
pizza og brus. Tilbakemeldingen fra de unge var positiv, så dette blir det mere
av. Så til dere som ikke var her denne kvelden så har jeg en anbefaling om å
møte opp den 19. november å bli med. Det gjelder også de eldre som har lyst til
å lære å binde fluer.
Etter forslag fra Kjell Roger så har styret også sendt ut brev til de litt eldre
medlemmene. Vi vil prøve og dra igang en seniorgruppe. Møtet blir den 20. november kl 18.00. Her håper jeg at mange møter opp. Meld dere på til meg slik
at vi vet hvor mange som kommer (det blir bevertning).
I skrivende stund så er det ikke helt avklart angående julebordet i år. Det blir
enten i lokalet eller felles på Berby. Det blir avklart føre avisa går i trykken,
men min oppfordring til dere alle er still opp på dette i år! Det er viktig med
felles sosialt sammhold.
Så til slutt håper jeg at mange stiller opp på onsdagskveldene framover.
Mvh
Steinar.

Stamfiske av ørret:

————
————————————————————

Nytt fra Elveutvalget i Berby
Regn og atter regn,,,,.Tjuvfiskere,,,Viltaften,,,….
Det er blitt høst og som vanlig mer enn nok vann i elva.
Ja, på det høyeste i oktober var det så mye at målestaven
under brua i Berby ikke var synlig. Oppe ved Hengebrua på
Engane var den
store steinen på flata i sone 3 borte under vann. Skulle gjerne sett at de ble litt
jevnere fordelt, disse enorme nedbørs-mengdene!
Har det ellers skjedd noe av interesse siden sist utenom nedbørsmengdene?
Jo da, i september fikk vi blant annet tatt polske tjuvfiskere nede i stryka.
Robert Saintenoy var på sopptur i Berby og fikk se dem. Resolutt gikk han til
aksjon og med støtte fra Tor Inge Karlsen som kom til, fikk de gitt personene
forståelse for at de bedrev noe ulovlig. SNO ved Jan Erik Eggen ble varslet om
episoden slik at de også kunne være oppmerksomme. Veldig bra jobbet, gutter!
I september arrangerte vi møte med personer fra Sverige angående samarbeide
om laks og sjøørret i Enningdalsvassdraget. Det var representanter fra
Bullarens Fiskvårdförening, ildsjeler og representanter fra AJFF. Vi hadde en
saklig og fin runde om muligheter og begrensninger i vassdraget.
Rune Andersen har vært primus motor i dette arbeidet som så langt har
resultert i brev til både norske og svenske myndigheter. Det siste som har
skjedd, er at Rune har sporet opp hva svenskene gjør i andre fjorder i
tilknytning til Västerhavet for å verne om laksen og hva som ikke skjer i Iddefjorden. Dette kan dere lese om i Gjesteboken til AJFF. Et veldig bra dokument
som Rune her har forfattet og sendt til diverse myndighetspersoner og interesseorganisasjoner i begge land.

Hvis det ikke skjer noe nå, tror jeg ”aldri” det vil skje noe!
Ellers har vi satt opp skilter med fiskeforbud på strategiske steder langs
Ørbekken og elva. Skiltene har tekst på engelsk, tysk og norsk. Videre er Stilla
blitt bedre merket med nye skilter i tillegg til de vi allerede har. Håper at
skiltene får stå i fred slik at de som ferdes i Berby ikke kan skylde på at det er
dårlig merking.
Medlemmer av utvalget har også gjennomført redningsaksjon for krakken vi
hadde satt ut på Svingen. Tror det var lurt at vi fikk den inn, ellers kunne den
lagt ut på ”svømmetur” nedover mot munningen. I samme vendingen fikk vi
konstatert at beveren har gjort store innhugg i vegetasjonen oppe ved brua på
Svingen. Her har vi litt av en jobb å gjøre til våren, det er helt sikkert! Om ikke
regngudene sørger for at det blir så mye vann at trærne forsvinner i løpet av
vinteren da.
Vi har også tatt inn krakkene som vi har stående ute på andre steder for at de
skal tørke opp og bli satt inn med olje til våren.
Personell fra Universitetet i Oslo og Zoologisk
Museum skulle ha gjennomført tellinger av
gytegroper i høst, men som så mange ganger før,
har ikke dette latt seg gjøre på grunn av den høye
vannstanden. Vi har jevnlig vært i kontakt med
Henning Pavels fra Zoologisk Museum,
men situasjonen har jo gått fra vondt til verre i løpet av den siste neden.
Tror det toget har gått for i år, for det regner jo daglig nå.
Medlemmer fra foreningen har også vært med og informert representanter fra
Direktoratet for Naturforvaltning om Enningdalselven og problemer rundt
Iddefjordkonvensjonen. Delegasjonen ble ledet av tidligere Fiskeforvalter i
Østfold, Heidi Hansen. Vet ikke hva som kan komme ut av en slik kontakt,
men de var i hvertfall positive til at lokale representanter burde få være med
under revisjonsforhandlingene i fremtiden.
Så til en kjempeopplevelse. Den 18. oktober var rundt 100 mennesker samlet
til Viltaften på Berby, deriblant en del medlemmer i AJFF. Jeg har tidligere lagt
inn et innlegg i Gjesteboken hvor jeg har gitt maten terningkast 6! Det var en
opplevelse jeg ikke ville vært foruten, med stemningen på Husmorskolen, vite
at vi satt i historiske omgivelser og feststemte mennesker som koste seg til de
grader. Christer Bjørnstad og hans stab skal ha all mulig honnør for et aldeles
utrolig bra arrangement!
Dette var vel det vi hadde for denne gang. Vi sier tvi, tvi og håper på bedre
tider for laksen i Enningdalselven framover.
For Elveutvalget

Bjarne

AJFF takker våre sponsorer for den fine båten !
Erling Grimsrud AS
Communicate AS
Jensen & Scheele AS
Båtholm AS

Bdo norauit AS
Cato Ringstad AS
Caspersen AS
Berbylaksen AS

Svingen, Viksletta — Halden
Tlf. 69 18 76 00
www.lindhaugen.no
E-post: post@lindhaugen.no
Elgjakta 2008.
I år var vi mer enn fullt lag under elgjakta.
Vi hadde okse, ku og ungdyr på kvota.
Postene for første dag var trekt på et møte i
forkant og jeg var den ”heldige” som skulle
gå med hund, sammen med en av de nye på
laget. Richard, som hadde hatt hunden hos
seg en stund for å få den i form.
Han løper maraton, så hunden hadde blitt
trimmet og var i fin form.
Første dag, søndag 5 oktober våknet jeg ca. 04.30 og tittet ut, regn og vind.
Ja, ja greit å gå med hund en slik dag. Men det roet seg en del innen vi fikk
postert. Richard, Vilde og jeg begynte å gå gjennom den første delen av
terrenget, uten at vi kom på sporet av noen dyr, men det var litt skogsfugl.
Etter at vi hadde fått oss en matbit og drikke så omposterte vi.
Vi gikk gjennom den innerste delen, like tomt. Vi hørte noen skudd hos
naboer, men ikke så mye som vi pleide, var det mindre elg i år?
Det ble en skuffende dag.
Andre dag, mandag 6 oktober var været bedre og jeg skulle sitte på post.
På vei inn til elgposten min ser jeg ferske spor. Håpet tennes, men slukkes fort
da det smeller inne hos naboen. Det blir en stille formiddag på post, bare
avbrutt av en svartspett og en del hjortelusfluer. På det andre drevet ser jeg noe
i øyekroken og når jeg snur på hodet, så kommer det en harepus mot meg.
Når den er ca 5-6 meter fra meg, bråsnur den og setter av gårde inn til naboen.
Det ble atter en rolig dag.
Tredje dagen, 11 oktober, begynner med duskregn og en del vind. På vei inn på
post ser vi flere ferske spor, dette lover godt.

Når jeg er 4-5 minutter fra posten hører jeg skudd i retning post 12.
Rino har skutt en kalv men kua stakk mot min post. Jeg smyger opp mot
posten og ser ferske spor gjennom posten min.
Vi blir sittende på post og hundefører skal prøve å følge sporene til kua. Etter
litt kommer han rett inn på min post. Jeg ville fått en fin skuddsjanse og mest
trolig elgfall her. Dessverre 4-5 minutter for sent på post. Etter en stund hører
jeg på jaktradioen at Rune sier” nå gikk det nettopp en stor ulv gjennom posten
min” det var vel en stor Jemtlandshund du har sett sier jeg, men Rune mener
bestemt det er en ulv. Etter en stund sier hundefører at han går på et spor som
går i ”dalen” til venstre for posten min, så jeg må være beredt.
Minuttene går, men ingen elg kommer.
Så blir jeg ”var” noe til høyre for posten, i myrkanten.
Det ser ut til at det kommer en hund der. Har hundefører rotet litt med hvor
han er? Nei, ingen fører kommer sammen med denne hunden, det er en
løshund vel.
Men etter hvert ser jeg at det er en ulv som kommer gående forsiktig mot meg.
Den ”værer” en del og stopper ca. 25 – 30 meter fra meg. ( Det er på dagen 1
måned siden jeg så en annen ulv, i Lundsneset). Den ser i min retning, men
virker ikke å oppdage meg. (jeg har finnlandshette på meg). Så går den til
venstre for meg og krysser ikke mer enn 70-80 meter foran hund og
hundefører. Full kontroll!! Så forsvinner den mot post 12.
Ulven er innom 4 av postene våre. Etterpå sier jaktleder at han så 2 forskjellige
ulver.
Vi sitter en stund til, men ikke noe mer hender.
Vi tar mat og omposterer.
’

Noen går for å dra kalven ned til ”vinterveien”.
Det er ikke stort mer som hender denne dagen,
bortsett fra at en tiur flakser opp og setter
seg for å se på meg, helt til hundefører kommer.

Fjerde dagen, 12 oktober, begynner med fint vær og
litt blåst. Vi er 3 mann mindre, men er nok mannskap til å postere. Når vi har
kommet på post hører vi en hund som loser inne hos naboen, den kommer mot
oss, men straks blir det stille igjen. Hundefører og hund blir kommandert bort
der vi hørte losen ga seg. Vilde blir veldig ivrig, men det går ut av terrenget på
andre siden. Etter litt mat skal vi ta drev nummer to. Når vi går til postene så
går vi på rekke og rad. Jeg går først i rekken, med skudd i børsa. Når vi
nærmer oss post 24, så ser vi ei elgku som står å titter mot oss. Fronten mot
oss, så det bør ikke skytes. Jeg prøver å snike meg i en bedre posisjon, men
elgkua hiver rundt og småløper.

Jeg springer på siden for å komme i posisjon,
men oppdager at kua har med seg en kalv. De får gå. Når Torbjørn kommer på
post 18, ser han en elgku som går ut av terrenget. Noe mer skjer ikke denne
dagen.
Femte dagen, 18 oktober, er kjølig. Jeg skal gå med hund i det første drevet.
Når vi kommer til ei ”tette” så blir Vilde stående å knurre, børsa kommer ned
fra skulderen og jeg er klar. Er det ulven, så vil den tape hvis den prøver seg på
Vilde, helt klart. Det er ikke mye mer tegn til liv i dette drevet. Vi spiser og
omposterer. Jeg byttet til meg post 18, som er favorittposten min, lengst inn.
I det jeg kommer på post ser jeg en elgku. Prøver å komme i posisjon. Har en
åpning på ca. 10 cm, men det er noen kvister jeg ikke liker der. Jeg føler at jeg
ikke vil få et optimalt skudd, så jeg holder igjen. Kua går inn til naboen. Jeg
sier på radioen at det er gått ei elgku inn til naboen.
Samtidig sier Kjell Tore at en elg sprang forbi posten hans og var på vei foran
postrekken vår. Så smeller det hos Kjell Roger. Etter noen sekunder smeller det
på nytt. Vi venter spent på opplysninger om hva som har hendt. Etter litt frem
og tilbake på radioen sier Rune at ei elgku ligger på post 16.
To mann går dit for å hjelpe til med utvomming.
Jaktleder drar for å hente hengeren og Richard
henter elg-trekkeren.
Vi andre skal sitte på posten vår til Richard
kommer inn.
Det tar ca. 1,5 time. Det var en stor og fin elgku.
Sjette dagen, 19 oktober, hender ikke så mye, en
trøttsom dag.
Sjuende dagen, 25 oktober, er vi ikke fullt mannskap. 2 mann ønsker å gjøre
noe annet enn å være med på jakta.
Første drevet er det ikke mye å rapportere om. Under matpausen blir det en
del diskusjon om vi skal gi oss for året eller ikke. Jeg og et par til ønsker å la
oksen gå til neste år, mens andre ønsker å utnytte dagen. Vi blir enige om å
prøve et par timer til. Jeg får post 16 og de andre går innover. Så hører jeg på
jaktradioen at han som skal på post 21 mener at post 24 er en bedre post, noe
jeg er uenig i og gir uttrykk for det. Et halvt minutt senere så smeller det.
Først 3 skudd og så ett skudd til. Etter litt
meddeler Sveinung at han har skutt en piggokse,
fjorårs, på post 17B. samtidig spør Torbjørn om
vi har flere okser på kvota. Han har en fin 6
takker på kornet, men den får gå, for årets
elgjakt er over. De fleste er fornøyde og trøtte,
det blir ikke mye søvn i helgene i oktober når
man er med på elgjakt.

Det jeg gleder meg til nå, er å komme meg i skogen sammen med hundene
mine, Lucky og Cæsar, for å se om vi kan overliste ”svarten”. Men det spørs
om han matfar greier å treffe. Det har blitt mange bomskudd før i sesongen.
Vi får se!!
Terje
…………………………………………………………………………………

EN KORT HØSTRAPPORT FOR
LERDUEBANEN PÅ EIVINDSETER :
I disse høst dager er det stille på lerduefronten.
Av de fåtall aktive som frekventerer lerduebanene
på Eivindseter i løpet av året er det nå jakt
som står i hodet på de fleste. I disse dager så tipper jeg fryserne rundt
om kring har fått nytt påfyll av rype, storfugl, hare, elg, hjort og rådyr
slik at vinterens kalde og lange kvelder kan nytes med delikate
middager laget av eget jaktutbytte fra skogens spisekammer.
Jeg er sikker på at mye av den treningen som er nedlagt på
lerduebanen har resultert i større treffprosent under årets jaktsesong.
Derfor så er også du som ikke hittil har besøkt oss på Eivindseter
også velkommen på nyåret når vi starter opp treningen igjen.
Akkurat nå i høstmånedene så er banen stengt, men den åpner igjen
den første lørdagen i januar, dvs lørdag 3. januar åpner vi for trening
kl 12.00.
Vi har i høst avholdt et felles lerduemøte mellom lerdueutvalget i AJFF
og lerdueutvalget i HOJFF. På det møtet bestemte vi oss for hvilke
stevner vi ønsket å avholde i 2009. Vi gjennomgikk situasjonen i forhold
til aktiviteten på Eivindseter i forhold til antall aktive skyttere og hvordan
vi til neste år skal holde åpent for trening.
For sesongen 2009 så ble vi enige om at vi kun holder åpent en dag
pr uke i skytesesongen. Alle medlemmene i lerdueutvalgene som
deltok på møtet var enig om dette sett i lys av antall aktive skyttere som
er i foreningen pr i dag. Samtidig vil vi se om vi kan arrangere spesielle
tiltak på noen egne utvalgte datoer ( som vi vil komme tilbake til på et
senere tidspunkt ) for å øke rekrutteringen. Det kan være egne kvelder
for jenter/damer eller egne kvelder for ungdom. Vi vil også se på
muligheten for å kunne tilby bedrifter eller ansatte tilbud om
skytetrening. Dette vil vi komme tilbake til når de nye lerdueutvalgene
er valgt på klubbenes årsmøter.
Planene som er lagt så langt er : Åpent for trening hver lørdag i januar,
februar, mars og april t.o.m.siste lørdag før påske. Etter påske så blir
det trening hver tirsdag frem til ca midt i september.

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

Når det gjelder stevner så ønsker vi å arrangere et 50 skudd stevne i
jegertrap og et 50 skudd stevne i lerduesti. Dette vil skje i mars/april.
Det vil altså ikke bli arrangert noe Nordisk trap stevne på Eivindseter i
2009. Det har sin årsak i liten aktivitet blant våre medlemmer innen NT
slik det ser ut til i kommende sesong. Vi vil eventuelt komme tilbake til
stevner også innen NT hvis aktiviteten snur igjen.
All aktivitet på Eivindseter arrangeres i fellesskap mellom AJFF og
HOJFF i et godt samarbeid. Vi kommer også til å arrangere felles
klubbmesterskap i jegertrap og lerduesti for 2009.
Begge foreningens lerdueutvalg er opptatt av at vi skal bli et fellesskap
innen NJFF i Halden. Nå ser det dessverre ut til at det ikke skjer så
mye om dagen angående sammenslåingen mellom foreningene så vil
prøve å se om vi kan får til et opplegg innen lerdue slik at vi kan få
muligheten til å konkurere sammen for en forening. Dette vil vi jobbe
for, og i et samarbeid med foreningenes hovedstyrer, slik at det er
enighet om dette også i de styrende organer i klubbene.
Eller så vil jeg få ønske klubbens medlemmer fortsatt skitt jakt.
Mvh
Per-Kristian

JULEMARKED
Ta turen til AJFF`s lokaler på Refne 22. og 23. november 2008.
Det blir salg av hjemmelagede juleartikler, kaker m.m.
Det er også mulig for kjøp av
søndagsmiddagen, kaffe og vafler.
Vi har åpent lørdag kl. 1200-1800
Søndag kl. 1300-2000.

