Fra: Dag Hopland Gorseth (Dag.Gorseth@oppdal.kommune.no)
Sendt: 19.01.2022 10:25:56
Til: 'Jan Bredeveien'
Kopi: Thorleif Jacobsen
Emne: SV: Avtaler om leie av terrenget i Grytdalen
Vedlegg: Avtaler Grytdalen.PDF;329 1 - Avtale om småviltjakt.PDF;329 1 - Vedrørende trening av fuglehund og
småviltjakt.PDF;Særutskrift 329 1 - Trening av Fuglehund og småviltjakt.PDF;Avtale om trening av
fuglehund.DOCX;Kart vedlegg 1 jakt.docx
Hei!
Her følger avtaler og de sentrale dokumentene i saken.
Da avventer jeg undertegnede avtaler fra dere.
Med vennlig hilsen
Dag Hopland Gorseth
Rådgiver
Eiendom
Tekniske tjenester
Oppdal kommune

48212663
E-post
Hjemmeside
Facebook

Fra: Jan Bredeveien <jan@bredeveien.no>
Sendt: onsdag 19. januar 2022 09.58
Til: Dag Hopland Gorseth <Dag.Gorseth@oppdal.kommune.no>
Emne: Avtaler om leie av terrenget i Grytdalen

God formiddag
Jeg har tidligere skrevet at OJFL ville komme tilbake og be om ny behandling for å få til et par mindre justeringer i
avtalene mellom OJFL og Oppdal kommune om terrenleoe til trening og jakt i Grytdalen hvis vi fikk til avtale om
tilleggesterreng med en del grunneiere.
Vi har nå - som tidligere gjort kjent for Oppdal kommune ved oversendelse av inngått avtale - fått avtale om leie
terreng med Randi og Leif Olav Størvold. Men fremdeles gjenstår et område av grovt sett samme størrelse med hele
14 grunneiere som vi ønsker å undersøke om det er mulig for oss å leie. I og med at det gjelder så mange grunneiere,
vil det ta en god del tid før dette eventuelt går i orden.
Vi vil derfor avvente ny runde omkring avtalene med Oppdal kommune til avtaleperioden utgår og fornyelse skal
diskuteres.
Det har vært litt fram og tilbake omkring avtalen som Oppdal kommune har godkjent. Av en eller annen grunn har
avtalen ikke nådd fram til leder i OJFL for undertegning. Jeg vil derfor be om at du oversender siste avtale til meg for
signering av vår leder, Olav Martin Mellemsæter, så skal jeg sørge for å få returnert signert avtale til deg.
Mvh
Jan Bredeveien

leder jaktutvalget i OJFL

Videresendt melding:
Fra: Jan Bredeveien <jan@bredeveien.no>
Emne: Treningsinntekt for OJFL i Grytdalen
Dato: 8. september 2021 kl. 13:17:41 CEST
Kopi: Dag.Gorseth@oppdal.kommune.no
Hei
I følge avtalen skal OJFL oppgi hvor mye vi har solgt treningskort for. I 2021 er det kr 1 430.
Jeg viser også til våre samtaler tidlig i juni og kommer snart tilbake med forslag til nye avtaler.
OJFL ønsker å bruke terrenget vi leier av Oppdal kommune som grunnlag for oppbygging av større
bredde i tilbudet til våre medlemmer. Dette omfatter å undersøke muligheten for leie av (privat-eide)
naboterreng. Dette kommer vi tilbake til ifm utkast til nye avtaler.
Mvh

Jan Bredeveien
leder i jaktutvalget i OJFL

