
   

 
 

Styrets beretning for 2015. 
 
 
Styret har bestått av følgende personer: 
 
Formann: Jan Lindvall  St. medlem: Øyvind Rundberg  
N-form: Fredrik Johnsen ------”-------:Kåre Olsen 
Kasserer: Dagfinn Larsen ------”-------: Arnfinn Soleng 
Sekretær: Ranveig Soleng Vara medl.  : Jarle Larsen 
                                                           -----»------- : Trond Jakobsen 
 
Styret har fra siste årsmøte avholdt 2 styremøter, og behandlet 23 saker.     
Foreningen har pr. i dag 114 medlemmer. 
 
Styret har i løpet av 2015 jobbet med de prosjekt vi satte som mål i styrets beretning for 2014.  
 
Leirduebane i Olderdalen. 
Vi har hatt dialog med Kåfjord kommune og NVE ang. etablering av leirduebanen i Olderdalen. Høsten 
2015 besluttet foreninga etter samtaler med NVE å droppe planene med bane i forbindelse med rassikring i 
Olderdalen. Dette lar seg ikke gjennomføre uten store utgravinger av fjell i området. Foreninga jobber med 
Manndalen Jeger og fisk og kontakt  med  personer i indre Kåfjord for å se på muligheter til en slik bane i 
Birtavarre.  
 
Dugnad på hytta. 
Under august-dugnaden jekka vi og retta opp hytta, gjorde tilbygget ferdig, bygde ny trapp/veranda, 
malingsarb, rydda utafor hytta, etc.  
  
Fjellfinnvollen. 
I sommer hadde vi lavvo stående til fri bruk på Fjellfinnvollen, dette ble ikke noen stor suksess, kun en 
Latvier overnatta i den. Vi gjorde ferdig bålgrua og flytta opplysningsskiltet slik at den ikke står så tett innpå 
schooter-løypa. Lavvo vil bli flytta ned til Tjokkakmir i håp om at den blir brukt mer der. 
 
Kultivering av elva. 
Foreninga har sendt et brev med historikk over elva til NVE, de har lovet å ta saken videre til UI. på Ås. Vi 
har registrert minkspor langs elva og har satt ut minkfeller i begynnelsen av februar. Til nå har vi fått en 
mink. 
 
Suleng – løypa. 
Foreninga med Svein, Kåre og Arnfinn i spissen har jobba frem ny tursti som har fått navnet Sulengløypa. 
Offisiell åpning ble foretatt i juni. Dette har blitt ei populær løype med fin utsikt fra lillefjellet.  
 
Turkasser. 
Det er satt opp nye turkassser på Fjellfinnvollen, Gaftavarre, Olderdalsvannet og på Lillefjellet.  
 
 
 
 



 
 
Båt til  Olderdalsvannet. 
Det er kjøpt inn båt til vannet, den er allerede frakta opp. I vinter vil vi frakte et prefabrikert naust opp til 
vannet som blir satt opp til sommeren. Naustet vil inneholde båten, kano og redningsvester. Naustet vil være 
låst. Folk vil på praktisk plass i bygda få låne nøkkel til naustet. Følg med på OJF hjemmeside og på 
facebook.  
 
Kultursentret. 
OJF har kjøpt 1 andel i Kultursentret. 
 
Mail adr. 
Foreninga har fått egen mailadr: olderdalenjff@gmail.com. 
 
Elgfest. 
I høst arrangerte OJF elgfest i bygda, vi tror dette var et positivt tiltak. Grunneierlaget forte oss med elgkjøtt, 
sjølsagt kom kjøttet fra Olderdalen. Dette ga også et pent overskudd til foreninga. 
 
Hyttestyre. 
Nytt hyttestyre består av Ranveig Soleng, Martin Alskog og Fredrik Johnsen. 
 
Prosjekter vi ønsker å fortsette/gjennomføre i 2016 er. 

• Langtidsprosjekt, utbedre stien fra Fjellfinngammen (Hestestein) til Olderdalsvannet. 
• Fortsette arb. med etablering av leirduebane utafor bygda som et samarbeidsprosjekt. 
• Jobbe fram en løsning med NVE og UI på Ås for å bedre forholdene i elva. Fisken tilbake. 
• Sti/vei prossjekter: Samarbeid med OIK om  utbedring av gammel rydningsvei fra Slettveien til 

Bergheim. Sti fra kirkegården til Slettveien med rullestol standard.  
• Lavvo settes opp på Tjokkakmir.  
• Vi setter opp benk og bord ved tur-postkasse i Lilledalen. 
• Registrering av mink ved elva og oppsett av feller er allerede gjort. 
• Om forholdene tillater det kommer vi til å fortsette med utfisking i Olderdalsvannet. 
• Det gjenstår fortsatt noe arbeid oppe på hytta, vi fortsetter med dette. 

  
 
Inntekten i 2015 fordeler seg i hovedsak slik: 
 
Grasrotandelen i 2015   Kr. 40540,77 
Medlemskontingenten for 2015  Kr. 12000,- 
Offentlig støtte   Kr.   5607,- 
Elgfest                Kr. 12604,70 
Annen støtte                                       Kr.   3964,- 
             ------------------- 
Sum driftsinntekt 2015  Kr. 74716,47 
             ============ 
 
Kontingent / Grasrotandel: 
Vi håper og regner med din støtte også i fortsettelsen, både når det gjelder kontingent og bidrag gjennom 
grasrotandelen. 
 
Tilslutt vil styret takke de som har bidratt med grasrotandelen, og alle medlemmene for innsatsen, og ønsker 
det nye styret til lykke med det fremtidige arbeidet. 

 
 

  Olderdalen 27/3 2016.                                                           Olderdalen Jeger- og Fiskerforening.                     
                                                                                                  Styret. 


