
 

 

Org.nr.: 991166661 

Medlemskontigent 2020 
 

 

 

                                                                                                                                                                                  
Glomfjord Jeger-og Fiskerforening 
Medlems Kontigent 2020  150,- 
 
                                                                                     Betalt til 
                                                    
       Glomfjord Jeger-og Fiskerforening 
       8160 Glomfjord 
 
 

150 -,   9365.12.14325 
                                                                                                  Bank konto 
 

Hytte/båt-utleie: 
Lars Arntzen tlf. 95 97 96 23 (e. kl. 17.00) 
 
Satser for 2020 vedtatt på Årsmøtet.  
 
Kontingent 
Medlemskap holdes uforandret på kr. 150,- pr. år (ble økt fra 100 til 150 i 2017). 
 
Satser for utleie av hytter 2020 
Utleiesatsene for 2020 forblir uforandret. Utleiesatsene blir dermed:  
Svalvann, Fiskvann, Gåsvann, Ruffehytta og Sundvann: 350,- pr døgn Denne prisen inkluderer 
båtleie, for Gåsvann: leie inkluderer leie av båt med påhengsmotor.   
  
Utleiesatser båter:  
Utleiesatsene forblir uforandret. 
For båt Øvre Glomvann/Fykanvann: Kr. 100; - pr. døgn,   
For båt Lille Storglomvann: Kr. 100,- pr. døgn. 
For båter Svalvann/Fiskvann/Sundvann: Inkludert i hytteleie 
For båt Øvre Naver: Inkludert i hytteleie (med påhengsmotor) 
For båt Seglvann: Inkl. i hytteleie Sundvann + Fiskvann, ellers kr. 100,-/døgn 
Sesongkort kr 1000,- for hel sesong. Gjelder for båtene ved Øvre Glomvann, Lille 
Storglomvann, Seglvann og Fykanvann. 
Båtene må deles med øvrige leietakere! 
 
Styret 2020 
Leif Kristiansen: leder 
Bernt Ulriksen: nestleder 
Jonny Pedersen: kasserer 
Finn Nordmo: sekretær 
Lars Arntzen: hytteutleier  
 
Resyme & info om Glomfjord jeger-og fiskerforening 
 www.glomfjellet.info 



RESYME 2019 

Medlemsstokken 

Vi har fortsatt rundt 235 betalende medlemmer i foreningen, for 2019 var antallet 233. 
               

UTLEIE AV HYTTER: 
Søknader til påsken: innen fredag uke 7 
Trekning skjer i uke 8.Påsken er delt i 2:  

Periode 1: Fredag før palmehelg til onsdag (kl.1600) før Skjærtorsdag. 
Periode 2: Onsdag til 2.påskedag 

    
Søknad for sommer: innen fredag uke 17. 
Trekning skjer i uke 18. 
Hytteleie er delt slik: fredag til søndag, søndag til fredag.  
Bytte skjer kl. 1400 på fredager og kl. 1800 på søndager. 

 
Søknad for jakta: innen fredag uke 32 => Trekning foretas i uke 33 
 
Jakta deles i 4 perioder: 

Periode 1:  9.sept. – 14. sept.      Periode 2: 14.sept. – 19.sept. 
Periode 3: 19.sept. – 24.sept.      Periode 4: 24.sept. – 30.sept. 

       Bytte skjer kl. 1600 i jakta. 
 
Vi henstiller til medlemmene om i størst mulig grad bruke mail til påmelding til hyttene der disse skal trekkes. Før 
opp ønsker på hytter i prioritert rekkefølge, samt hvem som er i følge. 

Mail: glomfjordjff@gmail.com,  

 
For øvrige perioder dvs. fra 1.1 til fredag før palmehelg samt etter påske fram til 20 juni, og i tillegg perioden 1.10 
– 31.12 er det ”først til mølla”-prinsippet som gjelder. 
 Nøkler til hyttene hentes hos Lars Arntzen i J. Bache Wiigs vei 5, se vår hjemmeside for anvisning m/kart. 
 

Husk at betaling av hytter kan nå også skje via Vipps til 41614548 (Lars Arntzen). 
 

Kontingent og avgifter for 2020 
Styrets forslag til medlemskontingent på kr 150,- pr år ble vedtatt.  
Medlemskontingent betales inn til konto 9365.12.14325 => Merkes med «Medlemskont. 2020 + Navn. + 
mobilnr.» 
 
NB: Husk registrerte betalende medlemmer prioriteres ved tildeling av hytter v/trekking.  
 

Utleiesatser hytter 2020 
For hytteutleie ble følgende utleiesatser for 2020 vedtatt på årsmøtet 2019: 

  Svalvann, Fiskvann, Gåsvann, Sundvann og Ruffehytta: 350,-/døgn.   
Denne prisen inkluderer båtleie, for Gåsvann: leie inkluderer leie av båt med påhengsmotor. 
 
Utleiesats båter 2020        

 Styrets forslag til leiesatser ble vedtatt: 
 For båt Øvre Glomvann/Fykanvann: kr. 100,- pr. døgn,   
 For båt Lille Storglomvann: Kr. 100,- pr. døgn. 
 For båter Svalvann/Fiskvann/Sundvann: Inkludert i hytteleie 
 For båt Øvre Naver: Inkludert i hytteleie 
 For båt Seglvann: Inkl. i hytte-/båtleie Sundvann + Fiskvann, ellers kr. 100,-/døgn 
 

Arbeidsprogram 2020 
Prosjekter: 
Utskifting ovn + 3 vinduer Svalvann – Bilder av «gammelhytter» ut til hyttene – Utbedring Sundvann m/ nye 
vinduer + ny bordkledning sør- og vestvegg.   – Videre utbedring Ruffen , Skifte av solceller samt regulator på 
Svalvann + Gåsvann 
 
Alle som bidrar med større dugnadsinnsats vil kunne få tildelt en helg uten trekning ila sesongen. Dugnader som 
gir slik  
kompensasjon vedtas av styret ila april 2020. 
 
Ordinært vedlikehold hytter/båter/naust:, - Utfrakting av ved, gass ++ 
 

Alle som ønsker å bidra i disse prosjektene kan henvende seg til hyttebestyrer (mob.:95 97 

96 23) eller mail: glomfjordjff@gmail.com 

 
Ytterligere info finnes på vår hjemmeside :  
www.glomfjellet.info eller facebook: Glomfjord Jeger og Fiskerforenin 

http://www.glomfjellet.info/

