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Rapport LJFF Jentetur 2014 
 
 
 



Forord: 
«NJFFs jentesatsing er forankret i Handlingsprogrammet for 2013-18, som ble vedtatt på NJFFs 
landsmøte. Dette betyr ar både fylkeslag og den enkelte lokalforening forplikter seg til å bidra til 
satsingen. Målet med kvinnesatsingen er å få flere kvinnelige jegere og fiskere, flere kvinnelige 
medlemmer i NJFF, og flere kvinnelige tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen.» 
Fra www.njff.no 
 

 
Det har vært stor interesse for jenteaktiviteter og turen til Skansbukta. Det har derfor blitt flere 
aktiviteter enn først tenkt utover våren og frem til juni. Turen til Skansbukta har også blitt et 
større prosjekt enn først planlagt. Dette for å imøtekomme behovet og den store interessen det 
er for jenteaktiviteter.  
 
Planleggingsgruppa for jenteaktivitetene besto av:  
Anita Johansen, Malin Persson, Charlotte Sandmo, Diana Snibsøe og Linda Sommervold  
 

 

 

Formål 
NJFF sentralt har fokus i organisasjonen på å øke kvinneandelen blant medlemmer, fiskere og jegere.   
I 2013 ble derfor prosjektet NJFF Jenter igangsatt, med aktiviteter spesielt rettet mot kvinner.  
 
Dette sammenfalt med at LJFF selv ønsket å få til mer aktivitet her.    
Det ble bestemt å satse på lavterskel aktiviteter av forskjellig slag , samt å prøve å få til en felles tur 
hvor hovedmålet var å få med folk som ellers ikke dro på slikt , ut på tur i trygge former.   
 

http://www.njff.no/


 
 
 
 

Aktiviteter 
Jenteaktivitetene frem t.o.m juni er delt inn i 2 hovedområder: 
Foredrag og opplærings/kurs-kvelder som holdes i Longyearbyen fra mars-juni. 
6 ulike foredrag og kurs/opplæringskvelder ble arrangert i Longyearbyen fra mars til juni.  
 

 Foredraget: «Prøving og feiling» om turliv v/ Ingebjørg Schrøder. Nyttige tips om 

 turliv for det er ikke alltid at ting går etter planen. 

 Foredraget: «Turliv på Svalbard» v/ Sidsel Svarstad og foredraget "Fangstliv" av 

 Linda Bakken. 

 Grunnleggende førstehjelpsopplæring, HLR, fjell- turskader v/Linda Sommervold. 

 Det holdes 4 kurs denne helgen 

 Grunnleggende opplæring i våpenbruk, øvelsesskyting med rifle v/ Heidi Brun og 

 Malin Persson. Det ble også holdt opplæring og trening med signalpistol og 

 signalpenn v/ Monica Votvik. 

 Jentetur til Skansbukta 13. - 15. juni 2014:  

 Foredrag som omhandlet reinsdyr og rype av Åshild Pedersen 
 
 
Hovedaktivitet -  Jentetur til Skansbukta 13. - 15. juni 2014:  
 
Det ble til slutt 32 deltakere med på turen og i tillegg 2 journalister og 1 foredragsholder på båten til 
Skansbukta. 
 
 

 



 
 

 

Konklusjon 
Tilbakemeldinger fra deltakere og frivillige er utelukkende positive. Vi ser at mange «ferskinger» har 

storkost seg på tur.  Ingen skader / ulykker rapportert  

Slike arrangementer er krevende å organisere og krever sin mann/kvinne.  Det er derfor ikke noe vi 

vil se oss i stand til å arrangere som en årlig foreteelse.  

 

 


