VEST-FINNMARK JEGER- OG FISKERFORENING v/styret

Endelig skal det fiskes igjen!
1. juni og sesongåpning i Repparfjordvassdraget nærmer seg. Vi regner med at
fiskeutstyret og kaffekjelen er klargjort, og at medlemmene gleder seg til lange
og hyggelig opphold på elvebredden. VJFF er en av Vest-Finnmarks største
foreninger med nærmere 650 medlemmer. Målsettingen vår er gode
fiskeopplevelser – det er nå det begynner!
Også dette året har noe unntaksvis over seg. Styrets arbeid er veldig påvirket av
Covid-19 pandemien og begrensningene den påfører oss i dialog med
medlemmer og samarbeidspartnerne. I fjor fisket vi oss gjennom en sommer
med mye usikkerhet, men med stadig dalende smittetall. I år er situasjonen
enda mer uforutsigbar. Det har medført at vi gjennomfører kortsalg uten
nettsalg, også i år. Styret er forberedt på å hanskes med pandemien. Men tross
alt; fisking er jo ikke veldig smittefarlig. Vi tror at elvene våre kan bli enda mer
etterspurte, nettopp fordi pandemien påvirker folks ferievaner.
Spesielt for i 2021; det blir full stans i fisket av anadrom fisk i
Storvannsvassdraget. Det har statlige myndigheter bestemt. Årsaken er
usikkerhet om den stadig synkende bestanden av sjørøye.
Kortsalg og rensing av fiskeutstyr er fra i år av lagt til Skaidi med Arctic Flies
som vertskap og vår samarbeidspartner.
Styret er satt til å forvalte og lede aktiviteten i foreningen i samsvar med
vedtektene og driftsplanen. Pandemien har som sagt tvunget oss til å arbeide
uten normal kontakt med medlemmene. Vi gjør det beste ute av situasjonen.
Det har vært noen reaksjoner på vedtak som vi har fattet. Det er naturlig at
ikke alle er enige i alt, og de færreste av oss liker for mye utvikling på en gang.
Meningsbryting i saklige former er sunt! Styret vil poengtere at vi er trygge på
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at avgjørelsene våre er de beste for medlemmene, elva og fiskestammene. Vi
arbeider bredt med kontakt med myndigheter, næringslivet, grunneier og en
lang rekke samarbeidspartnere for at dere skal kunne nyte tiden ved elva.
Vi håper dere tar med dere familiemedlemmer på fiske i år, spesielt de yngste.
Det er viktig at vi kan rekruttere flere sportsfiskere til den fantastiske hobbyen
vår. VJFF trenger flere yngre medlemmer, og flere kvinner i medlemsrekkene.
Hyttene våre har dessverre blitt markedsført som åpne og tilgjengelige for alle
på nettsteder som ikke har forespurt oss som eiere. Hyttene tilhører dere
medlemmer. De skal ikke brukes av andre enn dere, og de gjestene dere
eventuelt tar med dere. Dette arbeider styret med. Det første nettstedet er
tilskrevet allerede, men vi er sikre på at det dukker opp turister som tror det er
bare er å flytte inn. Hyttereglene er hengt opp – uvedkommende kan bortvises.
Vi håper dere kommer til å bruke hyttene mye, og at dere får minnerike
opphold. Vær med på å holde hyttene i god stand!
Vi tillater oss en påminnelse om desinfisering av alt utstyr, og at søpla skal være
med hjem. Sørg også for at du kan fiskereglene og vær høflig med vaktene våre.
Styret kommer til å informere gjennom sesongen, primært på www.vjff.no.
Tidvis vil vi benytte facebook-gruppen Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening
for å nå ut til flere medlemmer og kortkjøpere raskt med informasjon. Vi
oppfordrer alle til å vise godt nettvett og unngå utskjellinger, nedsettende
uttalelser og personangrep på nettet.
Utpå sommeren kommer vi til å invitere til dugnad for å bekjempe russelaksen,
som har gytesesong i år. Vi håper dere sier ja til å bidra – denne svartelistede
fremmedarten er trussel mot alt vi ønsker å oppnå.
Oppholdene på elvebredden, og en og annen laks eller sjøørret på land, er
selve målsettingen med alt vi holder på med. Til høsten får vi forhåpentligvis en
mulighet til å treffe de vi jobber for, dere, i medlemsmøte og etter hvert et
kraftig utsatt årsmøte. Det blir de beste anledningene for dere å komme med
innspill til driften av foreningen.

Geir Ove Trondsen (sign)
Styreleder
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