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HUNDEFÓRAVTALEN
SPORTSMAN´S PRIDE - UTVIKLET OG SAMMENSATT 
AV LEDENDE PRODUSENTER I TYSKLAND OG USA. 

DE BESTE RÅVARER, INGEN KUNSTIG TILSETNING OG 
ERFARING GJENNOM GENERASJONER. ET TOPPFÓR SOM 
GIR DE BESTE RESULTATER BÅDE FOR DEG OG HUNDEN.

Hunder over hele landet 
fóres daglig med 

Sportsman´s Pride

•  Høy kvalitet
•  Lav NJFF pris
•  100% fornøyd garanti
•  Fritt levert 2 paller ass.
•  Inntekt til foreningen
•  Premie-/sponsorfond
 foreningen kan benytte
 seg av ved arrangement

Det lønnsomme 
valget!

•  La foreningen være din fórleverandør  •

www.porthos.no
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En spesiell sommer med koronarestriksjoner. Mange avlyste 
arrangement ved våre Jakt- og Fiskeforeninger. Noen foren-
inger klarte å åpne opp igjen i løpet av sensommeren med 
noen fiskearrangement, og andre klarte å starte aktivitet ved 
egne skytebaner med visse restriksjoner. Flere av forenin-
gene i vårt fylke har lidd til dels store økonomiske tap, men 
mange har klart å søke midler ved regjeringens støtteord-
ninger for lag og foreninger, og dette har minimert noe av 
tapet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 
31. august 2020. Søknadsfrist 15. september, så de av foren-
ingene som ikke har søkt midler må gjøre dette omgående. 
Høsten blir også litt annerledes. Fremdeles restriksjoner, selv 
om man har lempet på visse krav. 

Jeg håper våre foreninger klarer å tilpasse seg dette, slik at 
man kan opprettholde et aktivitetsnivå ved de planlagte ar-
rangementer, og at man får de sårt tiltrengte inntektene før 
året er omme.

Høsten er i gang, og mange av våre foreninger har planlagt 
introjakter. Dette er en opplæringsform som skulle hjelpe vår 
nye jegere til å komme seg ut i skog og mark, fjell og vidde, 
og for derav å forstå og få opplæring i våre ulike jaktformer. 
I 2019 ble det gjennomført 50 introjakter ved 10 av våre 
lokalforeninger, og for 2020 er det planlagt 57. Dette er helt 
fantastisk, og jeg ønsker lykke til med de ulike arrangemen-
tene. Ta vel imot de nye jegerne!!

Årets jakt på noen arter er allerede i gang, og snart vil vi 
fortsette med småvilt- og elgjakt. Lykke til videre med jakt- 
og fiskesesongen!!

Bjørn M.
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Siste frist for innlevering av stoff 
eller annonser  er 10. oktober
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Lederen
HAR ORDET

Ny og utvidet kompensasjons-
ordning er nå klar
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. 
Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner 
som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen 
spesifikk aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i for-
bindelse med covid-19-utbruddet.

Krisepakke 2 gjelder i perioden 12. mars til og med 31. august 2020. 
Søkerne må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Dere finner mer informasjon om søknadsprosessen på 
nettsiden til lotteritilsynet 
https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/



Organisasjonen:

Styret i NJFF Akershus
- med ansvarsoppgaver
Leder Bjørn Mathiesen 90948290 
 bm@elflex.no
 Økonomi-Foreningsløftet
Nestleder Inge Mork 99216899 
 inge.mork@online.no 
 Jakskyting/jaktfelt
Styremedl. Endre Stakkerud 90599920
 endre-st@online.no
 Rifleskyting/hund
Ungdomsansv. Håkon Husdal  97506167 
 haukkhus@gmail.com   
 Barn/Ungdom-Hagleskyting
Kvinnekont. Kari Mikkelrud 90662455 
 kari@mikkelrud.no
 Kvinne/jakt
Styremedl. Vibeke Kristiansen 92442155
 vibbe84@gmail.com
Styremedl. Bent Olav Nydahl 91315066 
  bn@btrr.no
 Fiske/kalking
Styremedl. Per Steinar Slang 95082363 
 persteinarslang@gmail.com
 Rovviltkontakt
Styremedl. Erik Andreassen 91836112 
 erik.andreassen3@outlook.com 
 Organisasjonskontakt
Varamedl. Bjørn Magne Berge 45141880 
 bjornmberge@icloud.com
Varamedl. Johnny F. Andersen 90245118 
 johnny.a@online.no 
Varamedl. Finn Eide 92217061  
 finn.eide@visolit.no
Kontaktpers. Per Rune Stav 95134712 
 akershus@njff.no 

Fylkesinstruktører
Hagleskyting Jesper Maj Larsen 92048900
Aversjon Johnny F. Andersen 90245118
Ettersøk Kjell Disenbroen 91171735
Rifleskyting Hans Olav Røtterud 48061408
Jakthund-
dressur Liv Anine Imset 93499996
Fluekasting Bent Nydahl 91315066  
Org.opplæring Erik Andreassen 918 36 112

Administrasjonen 63998275
Fylkessekretær Per Rune Stav 95134712

Fagkonsulenter
 Knut Magnus Wold 46932939
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Fylkessekretærens HJØRNE

En spesiell vår og fuktig sommer er over og mange arrangementer 
er blitt satt på vent. Jeg må allikevel berømme alle foreninger som 
har vist kreativitet og fleksibilitet når det gjelder å tenke nytt og 
tilpasse seg den situasjonen vi er inne i. Selv om smittetallet er lavt 
så vil jeg allikevel oppfordre alle til å fortsette og følge de restrik-
sjoner som gjelder og tenke på fellesskapet.

Med liten mulighet til å omgås i vinter ble det en utfordring for alle 
å få gjennomført årsmøter. De som var tidlig ute med årsmøte gikk 
klar av smitterestriksjonene, men for de fleste ble det et litt anner-
ledes årsmøte. Fylkesstyret gjennomførte sitt årsmøte på Teams og 
e-post den 11. mai. Ingen innmeldte saker forenklet gjennomførin-
gen av det digitale årsmøtet. Claus Tornsberg og Janne Gregersen 
gikk ut av styret og inn fikk vi Håkon Husdal og Finn Eide.

Det nye styret for NJFF Akershus i 2020 er da som følger:
Leder:   Bjørn Mathiesen, Rælingen JFF
Nestleder:   Inge Mork, Enebakk JFF
Ungdomsansvarlig:  Håkon Husdal, Udnes JFF
Kvinnekontakt:  Kari Mikkelrud, Aurskog JFF
Styremedlem:  Bent Olav Nydahl, Fet JFF
Styremedlem:  Erik Andreassen, Øststranda JFF
Styremedlem:  Per Steinar Slang, Høland JFF
Styremedlem:  Vibeke Kristiansen, Asker JFF
Styremedlem:  Endre Stakkerud, Sørum Jegerforening
Varamedlem:  Bjørn Magne Berge, Bærum JFF
Varamedlem:  Johnny F. Andersen, Bjerke JFF
Varamedlem:  Finn Eide, Bærum Sportsfiskere

Styret takker Claus og Janne for innsatsen i fylkesstyret.

Hvis det er noen foreninger som enda ikke har fått gjennomført 
årsmøte, så er det viktig at det gjennomføres snarest. Årsmøte er 
en av få plikter alle foreninger har som er tilsluttet NJFF. Årsberet-
ning, regnskap og protokoll sendes inn til forbundet sentralt eller 
lastes opp på foreningens «Min side». Hvis det er noen foreninger 
som har behov for hjelp til gjennomføring av årsmøtet, så ta kon-
takt med fylkeskontoret.

Vi minner om frister som gjenstår i 2020

20. september: frist for å søke om:
• Terminfestede skytestevner kommende sesong
• Terminfestede Norgescupstevner, isfiske kommende sesong

1. oktober: Frist for å søke om:
• Terminfestede fiskekonkurranser kommende sesong

1. november: Frist for å:
• Rapportere inn bruk av fjorårets tildelte FRIFONDmidler og fjor-

årets Fiskesommer.
• Bruke opp fjorårets FRIFONDmidler
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Nye prøvetakingsett for villsvin
Mattilsynet er sammen med Veterinærinstituttet i 
gang med å gjøre endringer i Helseovervåkningspro-
grammet for villsvin felt i Norge i tråd med Hand-
lingsplanen mot villsvin. I denne utvidelsen vil det 
utbetales kompensasjon for innsending av prøver. 
Kompensasjonen er på 500 NOK for hanngris og 
2000 NOK for sugger, og kompensasjonsordningen 
administreres av Mattilsynet. 
  
Prøvene skal som tidligere sendes til Veterinærinsti-
tuttet, men det er gjort en del endringer i prøveta-
kingssettene og den medfølgende informasjonen 
som medfører at «gamle» prøvetakingssett ikke 
lenger kan benyttes. Dere bes derfor om å kassere 
evt sett dere har liggende fra før og erstatte disse 
med de nye settene. En annen endring er at prø-
vene vil sendes over på ekspress-over-natt sending 
til Veterinærinstituttet for å få redusert svartiden på 
trikinundersøkelsene til et minimum. Dette er be-
grunnet i at en del jegere har reagert på noe lang 
svartid i enkelte tilfeller, noe som har skyldtes land 
forsendelsestid. Trikinundersøkelse vil også fremover 
være gratis for jegere som sender komplett prøveta-
kingssett.
 
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har også 
laget prøvetakingssett for bestandsovervåkning som 
vil distribueres sammen med de andre settene, der 
de ønsker avføring til diettundersøkelse og vevsprøve 
til slektsskapsgranskning. Mattilsynet og Veterinær-
instituttet oppfordrer jegere til også sende prøvema-
teriale til NINA. 
 

 Prøvetakingssettene skal kun benyttes til villsvin felt 
i Norge

Kontaktpersoner
• Mattilsynet: Ole-Hermann Tronerud, 
 22777811, ohtro@mattilsynet.no
• Veterinærinstituttet: Carl Andreas Grøntvedt, 
 91884086, carl.andreas.grontvedt@vetinst.no
• Veterinærinstituttet: Knut Madslien, 91736909, 
 knut.madslien@vetinst.no

Prøvetakingsett kan bestilles ved fylkeslagets kontor.
akershus@njff.no eller 63 99 82 75

eller hentes hos oss
Industriveien 8, 1481 Hagan

1. november: Frist for å søke:
• Barne- og ungdomsaktivitetsmidler (FRI-

FONDmidler)
• Driftsmidler jakt- og fiskeskole/jaktskytterskole
• «Utebursdag»: Feiring av NJFF sitt 150 års jubi-

leum

1. desember: Frist for å rapportere inn:
• Familieaktiviteter
• Introjakt
• Kvinneaktiviteter

31. desember: Frist for å søke tilskudd til:
• Vilt- og fisketiltak kommende år
• Sjøørrettiltak kommende år (rapporteres fortlø-

pende, etter fullført tiltak)

31. desember:
• Frist for å rapportere vilt- og fisketiltaksmidler

Alt dere trenger å vite om søknader og rapporte-
ring finner dere på nettsiden til NJFF under organi-
sasjon – søknadsportal.

Vi har så vidt åpnet døra til høsten, noe mange ser 
frem til enten det er med børse eller stang. Kos 
dere ute og høst av det naturen har og by på, men 
ta det ikke for gitt. Vi må verne om naturen og 
være gode ambassadører for jakt, fiske og frilufts-
liv for å kunne nyte av naturens goder i fremtiden.

Skitt jakt og skitt fiske!

Per Rune Stav
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Jentegruppa i Rælingen vokser

Tekst: Kjell Langhus
Foto: Line Gulliksen

Jentegruppa i Rælingen JFF vokser og i 2020 er det 
planlagt rekordmange aktiviteter bare for jenter.

I 2018 startet en gjeng engasjerte jenter med Mona 
Coucheron Berg i spissen opp med hagleskyting for 
jenter. Gruppa er nå blitt til et eget utvalg og det er i 
2020 planlagt tjue arrangementer på RJFF’s leirdue og 
riflebane Annekloppa bare for Jenter. I tillegg er jakttu-
rer, fisketurer og andre spennende aktiviteter i planleg-
gingsfasen. Her tilbys alle et godt treningsmiljø med 
både hagle og rifle. Uansett ferdighetsnivå. Det er alltid 
instruktører til stede for de som ønsker å prøve for 
første gang eller vil ha hjelp med teknikk eller tilpassing 
av våpen. Det er muligheter for å skyte storviltprøven 
når treningsskuddene er unnagjort. Men det sosiale er 
minst like viktig som skytingen og rundt bålpannen i 
lavvoen er kaffen alltid varm og latteren sitter løst. Her 
blir alle, enten de er medlemmer eller ikke, tatt imot 
med åpne armer av inkluderende standplassledere.

Under vintersesongen er jentene å finne på banen an-
nenhver søndag fra klokken 12 til 15. Sommerhalvåret 
skyter jentene annenhver onsdag fra klokken 1800.

Jentene i RJFF ønsker alle velkommen til 
skyting følgende datoer i 2020.
Søndag 1/11, søndag 15/11 og søndag 13/12

Denne artikkelen skulle egentlig stått på trykk i juni 
nummeret, men vi fikk dessverre ikke plass. 

Redaksjonen

Velkommen til vår topp moderne klinikk 
i Saga Senter

24
timers

AKUTTVAKT
Tlf. 820 90 000

TIME-
BESTILLING

og andre
henvendelser
Tlf. 63 97 18 25

Din firbeinte venn er 
i trygge hender hos oss!
Vi er sertifisert av Den Norske

Veterinærforening.

Vi tilbyr
GRATIS

TANNSJEKK
året rundt
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Zodiac Team Pro 
Waterpoof

Robust og enkel menystyring
Hviskefunksjon
Vanntett (IP67)
Lang driftstid med 2200 mAh batteri

BEST I TEST 2019  

Jeger, hund & våpen utg. 8

Zodiac Neo

Robust og brukervennlig jaktradio
Stort og tydelig display 
Hviskefunksjon

Zodiac Neo BT

Blåtann
Robust og brukervennlig jaktradio
Stort og tydelig display 
Hviskefunksjon

Hytera PD685GMD

Brukervennlig og robust radio
GPS
Man Down
Digital/analog
Lettlest og lyssterkt LCD fargedisplay
Vanntett (IP67)

Profesjonelle jaktradioer

Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Tlf: 90 96 90 96

www.radiocom.no
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Hva skjer i dagens 
rovdyrforvaltning

Tekst og foto: Rovviltansvarlig NJFF-Akershus, Per Steinar Slang

For en utenforstående kan dagens rovdyrforvaltning 
fremstå noe uryddig. Både når det gjelder sammen-
setning og med tanke på hvordan den til tider fun-
gerer i praksis. Vi kan enkelt dele inn dagens system 
i følgene rekkefølge.

Naturbrukere                

Statens Naturoppsyn

Miljødirektoratet 

Klima og miljødepartementet

Parallelt med Miljødirektoratet og underlagt Klima 
og miljødepartementet finner vi de respektive re-
gionale Rovviltnemdene.  Akershus/Viken tilhører 
regionen som i dag kalles Region 4.

Disse nemdene består av politiske oppnevnte perso-
ner som samarbeider med brukerorganisasjoner og 
interesseorganisasjoner for å gjennomføre den po-
litikken som Stortinget har vedtatt innenfor lovverk 
og gjeldende konvensjoner.

Rovviltnemdenes sekretariat sitter hos Fylkesman-
nen.

Rovviltnemden Region 4 og Fylkesmannen.             

Nemdene får sin myndighet delegert først når ved-
tatte bestandsmål er oppnådd nasjonalt og regio-
nalt.

Det er det Miljødirektoratet (MD) som holder kon-
troll på ved hjelp av Statens Naturoppsyn (SNO) 
som en kan se som bakkemannskapene til Miljødi-
rektoratet (MD).                                                                                                                       
Miljødirektoratet sender inn sin dokumentasjon til 
noe som heter Rovdata. 

Rovdata.no

Uten hjelp fra allmennheten så står Statens Na-
turoppsyn på bar bakke. 

Rovdata og Klima og miljødepartementet får ingen 
informasjon fra Miljødirektoratet. 
Politikkere, Stortinget og Rovviltnemdene får ingen 
dokumentasjon til sine arbeider.
De berørte får ikke sin belastning redusert da doku-
mentasjon og grunnlaget for jakt blir mangelfull.

Statens Naturoppsyn er vår eneste mulighet til å 
dokumentere hva som skjer i våre jaktmarker, nær-
områder og ovenfor våre dyr.

Uten deres hjelp er våre påstander ikke annet enn en 
historie som ikke er blitt verifisert.

Vi er avhengig av Statens naturoppsyn (SNO) for å 
belyse våre utfordringer og vår belastning.
Dette er eneste måte vi som en jegerorganisasjon 
kan arbeide for politisk vilje i tråd med våre interes-
ser.
Vi lever i en tid med mange politiske uenigheter, dis-
tansering fra naturen og til tider manglende forstå-
else for hva høsting går ut på. 

Uten at hendelser og erfaringsbasert kunnskap 
blir dokumentert kontinuerlig etter forvaltningens 
rammer så blir verdien av informasjonen dessverre 
begrenset.
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Det er i skrivende stund det femte året vi ligger godt 
over bestandsmålet for ulv.

Vi har sett to år hvor Klima og Miljødepartementet 
gjorde full stans i Lisensfelling i våre områder etter at 
det var blitt nedlagt tusenvis med dugnadstimer og 
tilrettelegging for to statlig fellingsvedtak av tre revir. 
Etter 25 år uten uttak i region 4 hadde enkelte fått 
håp om en endring i en tilsynelatende fastlåst situa-
sjon.

Behandlingen til Klima og Miljødirektoratet fikk store 
konsekvenser for våre områder.

Dette førte til ikke bare en, men to store protester 
med flere tusen mennesker engasjert.

Resultat ble et forhøyet konfliktnivå i de berørte 
områdene som var til å ta og føle på. 

Konflikten burde vært redusert med disse uttakene. 
Isteden fikk vi se motsatt effekt.

Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus har 
forståelse for denne utfordringen og erkjenner at 
situasjonen er uheldig ovenfor de berørte i saken.
Allikevel er det når den møter størst motstand at vi 
må være sterkest.
Ulvesaken er en viktig prinsipiell sak for oss som 
interesseorganisasjon.
Dette er en viktig sak for å ivareta naturgrunnlaget, 
vår jakttradisjon og høstingskultur.

Norges Jeger og Fiskerforbund – Akershus øn-
sker å understreke viktigheten av at de berørte i våre 
mange ulverevir nå er sterke og står løpet ut.

Vi må fortsette å dokumenter og sanke DNA. Dette 
er viktigere nå enn noen gang.

Det er viktig at vi får fakta på bordet så vi kan vise 
landet hva som skjer i vår region.

Først da kan vi forvente solidaritet og politisk vilje i 
denne saken.

Sank ulvemøkk i dine områder. Merk deg posisjonen.
Ta med en brødpose i lomma når dere er på tur i 
skogen.

Meld fra om sporfunn, kadaver og ta bilder.
Ta kontakt med din lokale Rovviltkontakt.

Rovviltkontakter i Viken:
Aanderaa, Rune, 1384 Asker 900 89 284
Akre, Kathrine, 1718 Greåker 971 25 845
Berger, Bjørnar, 1870 Ørje 918 76 307
Bergsrud, Jon Petter, 2750 Gran 958 93 701
Foss, Jarle, 3370 Vikersund 971 99 362
Granli, Harry, 3550 Gol 907 67 334
Jødahl, Halvor Andreas, 1930 Aurskog 958 88 197
Klokkerengen, Carl Randin, 2080 Eidsvoll 952 00 653
Klokkerengen, Hans Petter, 2086 Eidsvoll 915 99 040
Lie, Jan, 1892 Degernes 901 72 258
Pedersen, Bjørn Erik, 3055 Krokstadelva 958 06 047
Rasmushaugen, Kåre Peder, 3540 Nesbyen 414 20 819
Stepien, Tom Ivar, 3623 Lampeland 952 44 489
Storemoen, Sigurd, 3620 Flesberg 992 52 893
Thorsen, Neri Horntvedt, 1435 Ås 994 44 509
Tufto, Runar, 3576 Hol 901 77 702
Utklev, Dag, 3629 Nore 908 68 790

Pr. element kr. 410,-
Dør kr. 875,-
Hjørnestag kr 85,-
Hundehus
Inngangsluker
Varmeelementer
Oppvarmet vannkopp

•••
••••

T l f . : 6 3 8 5 0 1 9 7 • M o b . 9 7 6 6 2 3 5 0

NORGE
S

BILLIG
STE

1960 Løken
Mob. 976 62 350
E-post: post@kkimport.no
www.kkimport.no

HUNDEGÅRDSELEMENTER

KK Import
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Endelig
abborflaks!
Bærum Sportsfiskere avsluttet isfiskesesongen for noen måneder si-
den høyt oppe i Bærumsmarka, og har aldri angret på det! Det ble 
noen nydelige middagsabborer 3 – 600 gr., og en del flotte fisker 
fikk friheten tilbake.  Litt av en fischedag i april for Kjell og Karl-Erik.

Nytt
ungdomsutvalg
Leder: Håkon Husdal, Udnes JFF
Medlem: Jesper Maj Larsen, Bjørkelangen JFF
Medlem: Silje Gran, Ullensaker JFF
Medlem: Simen Johannessen, Rælingen JFF

Ungdomsutvalget i NJFF-Akershus skal jobbe med 
å engasjere flere ungdommer til å drive med jakt 
og fiske i fylket. Ungdomsutvalget vil prøve å bistå 
lokalforeningene, ved å være behjelpelig når det 
kommer til søknader, organisering og arrangering. Vi 
vil ikke ha mulighet til å fysisk være med å arrangere 
alle arrangementene, men vi vil bare være en telefon 
unna om dere trenger en å diskutere noe med.

Ungdomsutvalget ønsker på sikt å være med å lage 
noen faste årlige arrangementer for ungdom i fylket. 
Ellers vil også ungdomsutvalget prøve å arrangere 
forskjellige arrangementer vi har god tro på. Nå er 
utvalget fortsatt litt i startgropa, men vi ser frem til 
en begivenhetsrik høst!

Kontaktperson for ungdomsutvalget
Håkon Husdal, tlf. 97506167, e-post: haukhus@gmail.com
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kr. 410,-

kr. 875,-

Autorisert taxidermist (fagbrev)

Ørneveien 4, N-2070 Råholt
Telefon 413 12 609 
E-mail: zooprep@zooprep.no

Autorisert taxidermist (fagbrev)

Ørneveien 4, N-2070 Råholt
Telefon 413 12 609 
E-mail: zooprep@zooprep.no

Autorisert Gevirdommer
Medlem av Norsk Taxidermist Forbund

-20%
på alle gevir som

skal på plate 
- ut året!

Følg meg på zooprep Tore Karlsen 
på Facebook og lik gjerne siden!

Prøv en ny jakt i høst!
Tekst og foto: Knut Magnus Wold

Om du er ny eller erfaren jeger, er det lite sannsynlig 
at du har prøvd mange jaktformer. Det er det som 
regel praktiske grunner til. En fuglejeger, med stå-
ende hund kan godt tenkes å ønske å prøve seg på 
hare, rådyrjakt eller andre viltarter. Tidligere måtte 
vedkommende da, enten forhøre seg rundt om å låne 
en hund, finne et jaktlag han kunne være med, eller 
kjøpe seg enda en hund. Dette er løsninger med va-
riabel innsatsmengde, både økonomisk og tidsmessig. 

Mange nye jegere sliter med å komme i gang med 
jakten. Hvor skal man begynne, hva skal jeg jakte? 
Hvor skal jeg gå og hva bør jeg ha med? Spørsmålene 
kan være mange og usikkerheten stor. 
Norges Jeger- og fiskerforbund har tatt grep for disse 
jegerne. I flere år har lokalforeninger i hele Norge 
hatt introjakter, men stort hell. På en introjakt får 
man opplæring av erfarne jegere, møter andre nye 
jegere og får gode erfaringer som varer livet ut. Rundt 
omkring i Norge arrangeres det Introjakter på alle ten-
kelige jaktbare arter. I tidligere Akershus fylke er det 

til høsten 57 introjakter som skal gjennomføres. På 
menyen står rev, rådyr, due, ender, gås, skogsfugl, og 
hare. I tillegg arrangere Bjørkelangen JFF også intro-
jaktkurs i fellefangst.

Mulighetene burde derfor være til stede for at du kan 
prøve en ny jaktform i høst, dersom du ønsker det. 
Skitt jakt! 
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Resultater fiskekonkurranser
Det er kun isfiske som har fått gjennomført sitt fyl-
kesmesterskap i skrivende stund. FM meite er satt til 
den 9. august og FM sjøfiske den 13. september.

FM isfiske
Eidsvoll Skog JFF arrangerte FM isfiske på Skrukkeli-
sjøen den 22. februar. En dårlig vinter på Østlandet, 
gjorde at Østfold JFF la sitt FM til Skrukkelisjøen 
samme dag.

Individuelt 
Gull. Terje Dahlen, Eidsvoll Skog JFF – Fylkesmester
Sølv. Atle Nordheim, Eidsvoll Skog JFF
Bronse. Frank Hønsen, Perca SFK

Junior
1. Markus Tørmoen, Perca SFK
2. Tobias Tørmoen, Perca SFK

Damer
1. Jorunn Bekkensten, Eidsvoll Skog JFF
2. Nina Tørmoen, Perca SFK
3. Emma Dahlen, Eidsvoll Skog JFF

Lag 
Damer
1. Eidsvoll Skog JFF: Jorunn Bekkensten, Emma Dah-
len 

Herrer
Gull. Eidsvoll skog JFF: Terje Dahlen, Atle Nordheim, 
Martin Espelid– Fylkesmester lag
Sølv. Perca SFK 1: Tommy Iversen, Frank Hønsen, Per 
Erik Hellerud 
Bronse. Perca SFK 2: Terje Tørmoen, Audun Furuseth, 
Emil Ruud

Norgescup isfiske 2020
I sterk konkurranse med både innlandet og Vestfold 
tok Frank Hønsen fra Perca SFK en sterk 3.plass i 
årets norgescup. Vinner ble Remi Andre Dahl fra SFK 
Pimpel sør og 2. plass gikk til Odd Henning Hansen, 
Gjøvik og Toten SFK.

FM sjøfiske
Siste FM ut i 2020 er FM sjøfiske på Sjøstrand i 
Asker søndag 13. september
Bærum sportsfiskere står som vanlig i førersetet og 
ønsker alle fiskere hjertelig velkomne!
Påmelding ved oppmøte fra kl. 0900
Det fiskes fra kl. 10-14
Innveiing og premiering rett etter at fisking er 
avsluttet
Torsk teller ikke. Minstemål på alle artet
Det konkurreres på individuelt og lag. Stevnet ar-
rangeres etter NJFF regler
Barn gratis, junior kr. 50 og senior kr. 100
Kontaktperson: Knut Gullbekk, 91483108 eller 
knut.gullbekk@gmail.com



NJFF - Akershus INFO   nr. 3/2020 13

Resultater jaktskyting
FM Nordisk
Hemnes JFF arrangerte FM den 24. mai på Grasåsen

Individuelt
1. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF. 376p
2. Ronny Fjeldskogen, Hemnes JFF. 355p
3. Steinar Soot, Hemnes JFF. 345p

Lagskyting
1. Hemnes JFF 2: Ole Mathias Fjeldskogen, Tom 
Johannessen og Steinar Soot  
2. Hemnes JFF 1: Ronny Fjeldskogen, Silje Fjeldsko-
gen og Kjetil Engebretsen  
3. Hemnes JFF 3: Ronny Fjeldvang, Kari-Matti Gran-
holm og Jesper Maj-Larsen 

LM Nordisk
Hemnes JFF arrangerte også LM i samme stevne den 
24. mai. 

Individuelt
1. Knut Magne Bjørnstad, Rakkestad og Omegn JFF. 
377p
2. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF. 376p
3. Bjørn Trydal, Øvre Rendal JFF. 358p

Lagskyting
1. Hemnes JFF 1: Ronny Fjeldskogen, Ole Mathias 
Fjeldskogen og Kjetil Engebretsen
2. Trøgstad JFF 1: Egil Lorentzen, Fredrik Fiskerud og 
Mattis Minge
3. Skogen JSK 2: Inge Brenden Seigerud, John Arne 
Torp og Nikolai torp

FM Jegertrap
Bjørkelangen JFF arrangerte FM på Grasåsen den 13. 
juni

Individuelt
1. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF. 74p
2. Gjermund Aas, Ullensaker JFF. 71p
3. Kristian Norgaard Berglund, Blaker JFF. 69p

Lagskyting
1. Bjørkelangen JFF 1: Jesper Maj Larsen, Mads Rein-
hold Nordensgaard og Roy Larsen. 125p
2. Bjørkelangen JFF 2: Jørn Aaserud, Kari-Matti 
Granholm og Sindre Mesna. 98p
3. Hemnes JFF 1: Ole Mathias Fjeldskogen og Kjetil 
Engebretsen. 92p

FM Elgskyting
Blaker JFF arrangerte FM på Dammerud den 20. juni

Individuelt
1. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF
2. Magne Holmbro, Høland JSK
3. Ronny Fjeldskogen, Hemnes JFF

Lagskyting
1. Høland JSK: Magne Holmbro, Lars Klemet Strand 
og Henning Utti
2. Hemnes JFF: Ole Mathias Fjeldskogen, Kjetil Enge-
bretsen og Ronny Fjeldskogen
3. Blaker JFF: Knut Engebretsen, Øystein Hoel og Jan 
Ingar Stensrud

LM Elgskyting
Hemnes JFF arrangerte LM på Grasåsen den 28. juni
Det var meget god skyting med 6 skyttere fra Akers-
hus blant de 10 beste skytterne

Individuelt
1. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF. 125p
2. Øystein Hoel, Blaker JFF. 122p
3. Ronny Fjeldvang, Løiten JFF. 121p

Lagskyting
1. Hemnes JFF 1: Ronny Fjeldskogen 96p, Ole Mat-
hias Fjeldskogen 100p og Steinar Soot 90p =286p
2. Høland JSK: Jonas Holmbro 97p, Magne Holmbro 
95p og Lars Klemet Strand 87p. =279p
3. Blaker JFF 1: Knut Engebretsen 94p, Øystein Hoel 
97p og Ingar Stensrud 85p. = 276p

FM lerduesti 
Blaker JFF arrangerte FM den 27. juni på Dalbakk

Individuelt
1. Jesper Maj Larsen, Bjørkelangen JFF. 69p
2. Trygve Larssen, Ås JFF. 68p
3. Jon Anders Finnerud, Lørenskog SS. 66p

Lagskyting
1. Bjørkelangen JFF: Jesper Maj Larsen, Roy Larsen 
og Kari-Matti Granholm. 172p
2. Hemnes JFF: Ronny Fjeldskogen, Kjetil Engebret-
sen og Ronny Fjeldvang. 170p
3. Lørenskog SS: Jon Anders Finnerud, Mats Bjerke 
og Roy Vinje. 150p
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Elgjaktkurs 
Opplæringsjakt for jenter og nye jegere

NJFF – Akershus ønsker å satse på opplæringsjakt. Vi 
ønsker at flere jenter og nye jegere skal få prøve seg 
på storviltjakt. Har du lyst til å lære mer om elgjakt 
uten at det koster for mye?

Vi har inngått en avtale med Nord-Odal kommune 
og kan tilby et lavterskeltilbud til jenter og nye jegere 
som ønsker å prøve seg på elgjakt.

Vi har booket elgjakt den 23.-25. oktober i Nord-
Odal.

Gjennomføring
Informasjonsmøte i september/oktober. Vi vil infor-
mere om selve jakta og alt hva det går ut på. Her 
har du muligheten til å spørre om alt du lurer på om 
jakta. Har du ikke bestemt deg om du vil delta er du 
hjertelig velkommen til møtet for å høre og lære mer 
om elgjakt. Vi setter dato for møte når vi har fått 
nok påmeldte.

Før jakta
For at deltakerne skal bli kjent med hverandre og 
våpenet sitt tilbyr vi skytekvelder med instruksjon 
frem til jakta. Det vil selvfølgelig bli muligheten til å 
ta storviltprøven på disse skytekveldene. 

Skytekveldene vil foregå på baneanlegget til Høland 
Bjørkelangen Skytterlag, Grasåsen på alle tirsdager i 
august.  Klokkeslett fra kl. 18:00. 

Selve jakta
Jakta foregår i Nord-Odal, vi bor i felles hytter med 
innlagt vann, toalett, dusjmuligheter, felles stue og 
kjøkken. Maten lager vi selv. 

Oppmøte torsdag 22. oktober hvor vi innkvarterer 
oss på Gjeddevasskoiene. Jakta vil foregår fra fredag 
23.10 til søndag 25.10 

Det jaktes elg hele dagen med erfaren jaktleder og 
hundeførere. For de som ønsker kan vi ordne bisitter 
på post, som er en erfaren jeger som kan hjelpe deg 
i jaktsituasjonen. Har du fylt 16 år og har jegerprø-
ven kan du også delta, men da må du ha en bisitter, 
da ingen under 18 år kan jakte storvilt alene. Det er 
ikke noe problem for vi sørger for at du har med en 
erfaren jeger på post. Ingen behøver å sitte alene på 
post hvis man føler seg usikker. Det gjelder også for 
de over 18 år. Denne jakta skal være i trygge former 
slik at det blir en positiv opplevelse for alle.

Hvis det er noen som ønsker å gå sammen med 
hundefører for å lære mer om å føre hund, så er det 
mulig. 

Det vil være mulig for deltakerne å kjøpe elgkjøtt 
etter endt jakt.

Vi kan ta inntil 12 personer med på jakta og det er 
først til mølla som gjelder. 

Pris for medlemmer er kr. 3000 og ikke medlemmer 
er kr. 4000. Juniorer fra 16-18 betaler kr. 2000

For mer informasjon og påmelding, send e-post til: 
akershus@njff.no eller ring 95 13 47 12



NJFF - Akershus INFO   nr. 1/2020 15



DIN LOKALE LEVERANDØR
AV VÅPEN  & JAKTUTSTYR
DIN LOKALE LEVERANDØR
AV VÅPEN  & JAKTUTSTYR

BØRSELARS AS
Vognvegen 23, 2072 Dal 
Tlf: 63 95 20 11

INTERJAKT BJØRKELANGEN
Bjørkeveien 22, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 63 85 05 00interjakt.com

Interjakt Bjørkelangen /
NorTeam Engros AS
Nordre Bliksrudvei 7,
1940 Bjørkelangen
Tlf. 63 85 05 00
E-post: bjorkelangen@interjakt.com


