
 

 

                         70 årsberetning Tjølling Jeger og Fiskerforening 2019 

 

Den 29 mars 1949 ble det på Torsøy lokalet holdt konstituerende møte for å starte en Jeger 

og Fiskerforening i Tjølling.                                                                                                                       

Nils Fjeldvik ledet møte, det meldte seg inn 75 stk, hovedsakelig grunneiere.                               

Det første styre besto av Nils Fjeldvik (formann), Thomas Skallist, Nokhart Fristad og Ole 

Eftang.  Medlemskontingent ble satt til kr. 5,- pr år.                                                                              

Fra starten ble det besluttet å melde inn foreningen inn i Vestfold Jeger og Fiskerforening og 

Norges Jeger og Fiskerforbund.                                                                                                                         

Jaktoppsyn og rovdyrbekjempelse preget foreningens arbeid fra starten. På den tid var 

viltbestand dårlig og det ble besluttet å frede hele kommunen i 2 år. Foreningens 

medlemmer fikk imidlertid drive rovviltjakt.  Etter hvert tok viltbestanden seg opp, og det ble 

tillat jakt på hare.                                                                                                                                       

I 1951 ble det ny jakt lov. Den gjorde det nødvendig å få jakten inn i organiserte former. 

Løsningen ble å få dannet et Viltstell område (grunneierlag). Av de jaktinteresserte 

grunneiere ble styre i Tjølling Jeger – og Fiskerforening gitt i oppdrag å danne et slikt lag.    

  Etter oppstart ble det lagt vekt på ungdomsarbeid og jaktsti virksomhet.                                   

I 1955 ble leirduebanen på Fristad anlagt for skeet skyting, den ble offisielt åpnet i 1956.   

                                                                                                                                                                                                                         

Asbjørn Heum ble  Norgesmester i sjøfiske i 1967.         

Ved foreningens 20 årsjubileum ble Nils Fjeldvik utnevnt til foreningens første æresmedlem.  

 I 1975 ble Asbjørn Heum på ny norgesmester, da i havfiske. Som den første Norges mester i 

jaktsti i foreningen ble Reidar Dreng det i1982.               

 I 1989 under jubileumsfesten ble på Hvalen ble Arnt Karlsen og Magnus Lindholm utnevnt til 

æresmedlemmer. Samme år ble det arrangert NM i figurjakt på Eftang, 19 og 20 august med 

413 startende. Odalens Geir Lines fikk kongepokalen. Stevne gikk bra både 

organisasjonsmessig og økonomisk. Samme år ble Yngve Keppang Nordisk mester i 

jaktskyting. I 1992 ble Asbjørn Heum på ny Norgesmester i Havfiske.                                                                                                                        

I 1994 arrangerte vi på ny NM i figurjakt og jaktsti på eiendommen til Britt og Øystein Strøm 

på Eftang. Stevnet ble arrangert i august og det var pøsende regnvær hele tiden. 211 

startende på figurjakt og 49 på jaktsti                                                                                                        

Som nytt æresmedlem ble Bjørg Dreng utnevnt i 1996.     

Norgesmesterskapa for stående fuglehunder på lavland ble arrangert i 1998.                        

Det er gode lavlandsterreng i Tjølling, og hundegruppa gjør en formidabel innsats for å holde 

de slik, terrengene er blant av de beste i landet. Forenings medlemmer har høstet mange 

premier for sine hunder i en årrekke., vi har hatt flere gode plasseringer av hundegruppas 

medlemmer, både Norgesmesterskap og andre mesterskap.                                                



Import av egg til klekking av Fasaner og Rapphøns fra Sverige har tatt en vending som ikke er 

heldig for foreningen.   Det blir gjort det som er mulig for å rette opp dette. Negativt utfallet 

av dette kan få store konsekvenser for Tjølling Jeger og Fiskerforening, men dette vet vi ikke 

noe om ennå. 

På 1970,1980 og 90 tallet var Tjølling en betydelig arrangør av jaktstier og figurjakt-stier. Det 

aktiviserte opptil 70-90 av foreningens medlemmer som postmannskaper og de fleste startet 

også. Det kunne på det meste være ca 200 som var med på dette.  

En liten historie som skjedde etter et arrangement på Eftang. En av juniorene som vant sin 

klasse og synes det var stort, han ble litt kjekkas.   Samtidig var det en kasse med is ved 

kiosken for å holde brusen kald, da det var varmt den dagen. For at han skulle komme ned 

på bakken tok en av de som var igjen for å rydde, en neve med is og slapp ned i buksa på 

gutten. Da ble det reaksjon, han skulle ta tak i den som gjorde det, men da ble det kalt på de 

edlere deler, så ville han tømme buksa for is ved å ta av seg buksa, men da sto det damer og 

så på, da gikk ikke det, så var å komme seg bak et tre for å tømme buksa for is.  De som så 

det lo seg skakke artig hendelse som slutt på dagen. 

 Jeger og Fiskerforeningens medlemmer deltok på jaktsti og figurjaktstevner rundt om, og 

tok for seg av premiebordet. Flere ganger tok de hjem kretsmesterskap både individuelt og 

for lag. Ivar Ekenes ble norgesmester i jaktsti 1992 og 96. Foreningen var også Norgesmester 

for lag i 1992.                                                                                                                                           

Dette og andre aktiviteter bidro til at foreningen hadde på det meste rundt 330 medlemmer.                                                                                                                                                    

I 1994 skjedde det en ulykke som satte stoppen for aktiviteten med stier på Eftang.   

Tidligere i Tjølling Jeger og- Fisker Forenings historie, rundt 1955 ble det satt ut hare på 

Svenner og noen øyer i Viksfjord, disse ble fanget i igjen og satt ut på land. I ettertid var det 

ikke noe suksess da harer ikke greide overgangen til å komme på nye områder. 

I flere år på 1980 tallet ble det arrangert hundebedømmelse på Vollen. Det var populært på 

den tiden. To dommere hadde kvelden full med å bedømme hunder til de som kom, det 

kunne være over 30 hunder som skulle bedømmes. 

I 1979 ble det oppbrettet Ungdomsgruppe, med eget styre. Den ble ledet av Reidar Dreng. 

Nåværende kasserer John Petter Gundersen var gruppas første formann.                              

Som en av de første Jeger og Fiskerforeningene i lander ble det opprettet et jenteutvalg med 

plass i styret.                                                                                                          

Foreningen har et godt samarbeid med Tjølling Viltstellområde. Det blir stilt til rådighet 65 

jaktkort som kan fordeles blant medlemmene. Rovviltkort blir også skrevet ut til de som er 

interessert.                                                                            

Samarbeid med Hedrum Jeger og Fiskerlag med rifle skyting på Allumbanen er vart i ca 25 år. 

Der tar de fleste av foreningens medlemmer prøven til storviltjakt. 

Da jegerprøven ble innført i 1986 måtte vi ha instruktør. Reidar Dreng tok den oppgaven, 

han var også fylkesinstruktør. Han og Bjørn Gramm var instruktører i Tjølling i en lang 



årrekke, De overførte kursavgiften til foreningen noe som gjorde at kontingent var lav og 

Foreningen hadde en fungerende økonomi. 

17 mai 2019 fikk Gjert Einar Skalleberg Tjøllingprisen for sitt arbeid for Tjølling Jeger- og 

Fiskerforening i over 50 år. 

Foreningen har 3 æresmedlemmer: Helge Jacobsen, Nils Arve Kristiansen og Jan Aanes 

Følgende har vert formann i foreningen: 

Nils Fjeldvik                                          Arnt Karlsen                                                                         

Nokhart Fristad                                   Thor Hybbestad                                                                       

Thoralf Andreassen                            Jan  Pedersen                                                                                                              

Einar Karlsen                                       Sverre Dreng                                                                         

Einar Dreng                                         Gjert Einar Skalleberg                                                        

Reidar Dreng                                       Helge Jacobsen                                                                 

Gunnar Larsen                                    Roger Aasland                                                                       

Vidar Stenbek                                     Bent Christiansen                                                                                   

Halvard Dreng                                    Sjalg Liljedal                                                                                                                 

John Petter Gundersen                     Ingebjørg Ludvigsen                                                              

Geir Uno Dreng               

 

                                                                                                                                                                                                                                     

Tjølling  14 november  

             Gjert Einar Skalleberg   

                 

                                                                       

                          

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                

 



 


