
 

Fauske & Sørfold Jeger –  og fiskerforening 

Barne– og ungdomsutvalgets aktiviteter 

 skoleåret 2014-2015 

 
Barnas Naturklubb 2-10 år (Inntil 25 unger) 

 

Barnas Naturklubb 8-14 år (Inntil 15 unger) 

 

Ungdomsgruppa 14-18 år (Inntil 12 ungd.) 

Fauske & Sørfold Jeger –  og fiskerforening 

Ungdomsgruppa 14-18 år 
 

Jakt– , fiske- og friluftslivsopplæring gjennom praktisk  

gjennomføring med veiledning og instruksjon. 

 

I stedet for månedlige dagsamlinger legges det for Ungdoms-

gruppa opp til helgesamlinger med overnattinger. I tillegg vil 

deltakerne få mulighet til å være med på åtejakt på rev gjen-

nom vinteren, samt delta på skytetreninger  

under øvingskvelder på skytebanen. 

Det legges i utgangspunktet ikke opp til at foreldre skal delta 

under samlingene. 

 

Deltakeravgift: 

Kr 550,- for medlemmer og kr 750,- for ikke-medlemmer.  

Dekker materiell og fellesmåltider under samlingene. I tillegg 

til dette kommer eventuelle kostnader til skudd og leirduer på 

skytebanen. 

 

I arrangørgruppa Ivan Kleven, Ken-Stian Mohaug, Mikael 

Andreassen og Eirik Kristensen. 

 

Påmelding til: 

Ivan på tlf 91775586 eller på ivankleven@hotmail.com 

 

19.—21. sept. Rypejakt i Siso m/overnatting på Veiskibu. 

3.—5. okt. Rådyrjakt på Vega. 

9. mai Grottetur til Okshåla. 

12.—14. juni Kanotur m/overnatting Mellomström i Sverige. 



 

Fauske & Sørfold Jeger –  og fiskerforening 

Barnas Naturklubb 2-10 år 
 

Målsetning er å sosialisere de minste ungene til friluftsliv gjen-

nom temabaserte samlinger en gang i måneden. Enkle og mor-

somme aktiviteter med utgangspunkt i tradisjonell naturbruk. 

Vi bruker i stor grad nærområdene og gangavstander og ut-

fordringer er tilpasset små barn. På hver samling tilberedes et 

felles bålmåltid. Foreldrene deltar aktivt på samlingene. Før 

oppstart på høsten avholdes infomøte for alle foreldre 

 

Deltakeravgiften er kr 400,- pr barn. 

Denne dekker materiell og måltider for hele sesongen. 

 

I arrangørgruppa: 

Christina Korsvik Johansen, Grete Brandsæther. Per Godø, 

Camilla Godø, Carine R. Sollund og Bent Sollund. 

 

Påmelding til: 

Sylvi på telefon 90727655 eller på sylvikatrin@live.no 

 

 

 

Dato Aktiviteter 

13/9 Bær– og Sopptur 

25/10 Toving av sitteunderlag 

15/11 Treklatrin og taumoro 

6/12 Natur-juleverksted 

17/1 Skitur med sporjakt 

7-8/2 Overnattingstur (vinter) 

14/3 Hundekjøring og isfiske 

25/4 Fra hav til tallerken - Vi lager fiskekaker 

9/5 Ridning og vårleker (hesteskokasting med mer) 

6 - 7/6 Felles overnattingstur/Avslutning 

Fauske & Sørfold Jeger –  og fiskerforening 

Barnas Naturklubb 8-14 år 
 

Videreføring av konseptet for småbarnsgruppa, men aktivitets-

nivå og utfordringer er tilpasset større barn.  Aktivitetene er i 

større grad mer spisset mot jakt og fiske, og det legges større 

vekt på at ungene skal tilegne seg nyttige friluftslivsferdigheter. 

På hver samling tilberedes et felles bålmåltid. 

Foreldrene deltar aktivt på samlingene. Før oppstart på høsten 

avholdes infomøte for alle foreldrene. 

 

Deltakeravgiften er kr 500,- pr barn. 

Denne dekker materiell og måltider for hele sesongen. 

 

I arrangørgruppa: 

Gerd-Bente Jakobsen, Magne Pedersen, Sigrun Fostad og Sylvi 

Katrin Brandsæther. (Her er det plass til et par stykker til). 

 

Påmelding til:  

Sylvi på telefon 90727655 eller på sylvikatrin@live.no 

 

 

 

Dato Aktiviteter 

13/9 Grottetur 

25/10 Skytebanen 

8/11 Vi bygger røykeri og røyker kjøtt  

6 - 7/12 Gammetur m/overnatting 

17/1 Mørketidsvandring el Skøyter  

14/2 Fellefangst m/reveflåing og artskunnskap  

14/3 Sjøfiske m/tørrfiskhenging  

25-26/4 Skitur m/overnatting i Gjerdalen  

9/5 Topptur el tur til Kjelvika  

6 - 7/6 Felles overnattingstur/Avslutning  


