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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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Et spesielt år går mot slutten. Et år preget av koronavirusets 
herjinger, og mange avlyste arrangementer og aktiviteter 
ved våre foreninger. Jeg håper at regjeringens støtteordnin-
ger har hjulpet våre foreninger, slik at det økonomiske tapet 
har blitt noe dempet. Vi får håpe at 2021 blir annerledes, at 
alle våre foreninger kommer tilbake til normalen, og at plan-
lagte aktiviteter ovenfor våre medlemmer kan gjennomføres 
uten for mange restriksjoner. Det er mange engasjerte frivilli-
ge ved våre foreninger som legger til rette og gjør en formi-
dabel innsats i sitt lokalmiljø. Jeg håper at du som medlem 
støtter opp om, og deltar på de ulike aktivitetene, enten det 
er ved et fiskevann, skytebane, eller dressurtreninger. 

Vi går snart inn i et hektisk NJFF år. 2021 er NJFFs jubile-
umsår, og det vil markeres ved de fleste foreninger at vi er 
150 år. Det skal gjennomføres utebursdag den 13. februar, 
og markeringen vil profileres i media rundt omkring i hele 
landet. I tillegg vil det gjennomføres små og store arran-
gement gjennom året. Støtt opp om din lokalforening, og 
delta på feiringen. I tillegg til at vi skal feire 150-års jubileum 
skal det også gjennomføres NJFF-landsmøte i 2021. Her vil 
det komme opp mange viktige saker som vil vise retningen 
NJFF skal ha i fremtiden. 

Våre foreninger skal i løpet av de tre første månedene i 2021 
gjennomføre et årsmøte. Her er det viktig for oss at du som 
medlem engasjerer deg lokalt, og deltar på foreningens 
årsmøte. Ved å engasjere deg som medlem vil du kunne på-
virke den enkelte forenings utvikling, fremtid, og gjennom-
føring av aktiviteter. Følg med på deres web- eller Facebook-
side for mer informasjon. NJFF Akershus vil gjennomføre vårt 
årsmøte den 20 mars, og jeg håper at flest mulig delegater 
fra foreningene stiller til dette møtet. Mer informasjon om 
årsmøte vil opplyses om på våre web- og Facebooksider.

Snart er jaktsesongen 2020 over. Vi går inn i en tid hvor 
familie og venner skal samles. Det er tid for å nyte det skutte 
viltet rundt gryter og spisebord. Ønsker med dette alle en 
riktig GOD JUL, og et GODT NYTT år, og en stor takk til alle 
som gjør en fantastisk innsats ved våre foreninger!!

Bjørn M.
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Siste frist for innlevering av stoff 
eller annonser  er 10. januar

NJFF-Akershus INFO

Lederen
HAR ORDET

NJFF - Akershus årsmøte 2021

Lørdag 20. mars. Årsmøte kl. 14

Etter årsmøte blir det jubileumsfest. Påmelding blir sendt ut
til foreningene.



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

Friluftsveileder  
 Andreas Frøsland 41295448
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Fylkessekretærens HJØRNE

Vi har snart lagt bak oss et vanskelig år og i skrivende stund får 
vi igjen strengere anbefalinger i forhold til smitterestriksjoner.  
Jeg vil allikevel få rose dere for å ha snudd dere rundt og tilpas-
set dere situasjonen vi er inne i. selv om mye av det planlagte har 
måtte settes på vent, har det blitt gjennomført mange aktiviteter 
i løpet av dette året. Det ser ut til at situasjonen vil vare godt ut i 
jubileumsåret 2021. Jeg vil allikevel oppfordre alle foreninger til å 
planlegge som om vi kan gjennomføre som vanlig, slik at vi kan 
gjennomføre aktiviteter og kurs med den bredde og intensitet vi 
er kjent for. Når forbundet nå fyller 150 år neste år, ønsker vi at 
alle aktiviteter i foreningene skal være i jubileets tegn. På nyåret 
kommer en ny portalløsning med ny medlemsbutikk. I medlems-
butikken vil det bla være mulig å bestille jubileumsartikler.

Coronasituasjonen har fart stygt med økonomien til mange 
lokalforeninger og krisepakke 3 er lagt ut, hvor den dekker hele 
perioden fra 12.3-31.12.20. Søknadsfristen for denne er 15. januar 
2021. Informasjon om dette vil bli sendt ut til foreningene.

Camp villmark på Lillestrøm måtte avlyses i år, men det er satt 
opp forslag på å avholde Camp villmark 2021 i perioden 18.-20. 
juni. Hvis det lar seg gjennomføre må vi selvfølgelig lage en jubi-
leumsversjon av standen, og håper mange foreninger blir med på 
dette.

Det går fort mot foreningenes årsmøter, og regnskap og årsrap-
porter skal skrives. Husk å sende inn årsberetning og regnskap et-

Ungdommens pris

Ungdommens pris tildeles en Akershusforening som har gjort en 
særlig innsats for godt barne- og ungdomsarbeid. Ungdoms-
utvalget i fylkeslaget er jury for denne prisen. 

Det vil i år bli lagt vekt på følgende kriterier:
• Antall ungdomsmedlemmer ifht. Totalt i foreningen (%)
• Antall fiskeaktiviteter
• Antall jakt/skyteaktiviteter
• Antall andre aktiviteter (friluftsliv o.l)
• Antall turer med overnatting
• Nyskapende virksomhet
• Mediaoppmerksomhet
• Årsplan

Synes du din forening fortjener Ungdommens pris, sender du inn
et begrunnet forslag til NJFF Akershus innen 15. februar 2021. 
Ungdommens pris deles ut på NJFF-Akershus sitt årsmøte, 
hvor vinner mottar diplom og gavesjekk.
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NJFFs innsatsmedalje
Har foreningen ildsjeler som fortjener en oppmerk-
somhet? Da har foreningen mulighet til å søke om 
innsatsmedalje til den eller de som har vist en sær-
skilt innsats for foreningen. Søknad om innsatsme-
dalje sendes fylkeslaget med en begrunnelse.

Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje
NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillits-
valgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og/
eller fylkesnivå. Medaljen kan tildeles personer som 
har utmerket seg med innsats i henhold til følgende 
kriterier:
• Langvarig frivillig innsats på lokalt og/eller regio-

nalt nivå i forhold til ett eller flere av organisasjo-
nens virksomhetsområder. 

• Ekstraordinær tidsbegrenset innsats på lokalt og/
eller regionalt nivå i forhold til ett eller flere av 
organisasjonens virksomhetsområder.

Innstilling av kandidater og tildeling
• Begrunnet forslag på kandidater til NJFFs innsats-

medalje fra lokalforeningene fremmes til fylkesla-
gets styre som avgir innstilling til Forbundsstyret. 

• Begrunnet forslag på kandidater til NJFFs innsats-
medalje fra fylkeslagene fremmes til Forbundssty-
ret. 

• Tildelingen besluttes av Forbundsstyret.
• Overrekkelse av NJFFs innsatsmedalje skal skje 

ved egnet anledning i den enkelte forening eller 
fylkeslag. Hedersbevisningen består av medalje 
og diplom. 

• Overrekkelse av medalje til person med grunnlag 
i innsatsen for et fylkeslag, gjøres av en person 
som representerer NJFFs sentralledd. Overrek-
kelse til person med grunnlag i innsatsen for en 
lokalforening, gjøres enten av en representant for 
NJFFs sentralledd eller fylkeslaget.

• NJFF sentralt fører register over tildelingene av 
NJFFs innsatsmedalje.

Foreningens pris
Styret i NJFF-Akershus ønsker å stimulere til god 
foreningsdrift ved å dele ut prisen «Årets forening».

Prisen til årets forening skal stimulere til god drift, 
nytenkning og medlemsvekst. Man bør også vekt-
legge årsplaner, bruk av media og prosjektarbeider. 

Synes du din forening fortjener denne prisen? 
Send inn noen ord om hva din forening gjør for 
å fortjene prisen. 

Forslag sendes fylkeskontoret innen 15. februar 
2021. 

Styret ønsker at juryen kan bruke stor grad av skjønn. 
Prisen skal markeres ved at foreningen hedres på 
årsmøtet i NJFF-Akershus med diplom og gavesjekk.

ter årsmøtet er gjennomført. Alle lokalforeninger 
tilknyttet NJFF er pliktig i å gjennomføre årsmøte 
hvert år. Ifølge mønstervedtektene for lokalfo-
reninger skal det gjennomføres innen 15. mars. 
Etter årsmøtet er det viktig at alle lokalforeninger 
oppdaterer styresammensetningen på lokalfore-
ningens nettside, slik at vi kan kontakte riktige 
personer.

Fylkesstyret ønsker representanter fra flest mulig 
foreninger til stede på årsmøte den 20. mars. For 
det første er det foreningene som eier fylkeslaget. 
Det er representanter fra deres foreninger som 
sitter i styret og dere kan være med å stemme 
over hva fylkeslaget skal jobbe med. Hvis dere har 
noe på hjertet så er det viktig at dere spiller inn 
saker før årsmøtet. I et Landsmøteår skal det vel-
ges delegater, og det er ønskelig med engasjerte 
delegater fra flest mulig foreninger. Foreningene 
er velkomne til å spille inn forslag på delegater 
til valgkomiteen før årsmøtet. Alle forslag, enten 
de er sendt inn på forhånd eller legges frem på 
årsmøtet skal stemmes over. Erfaring viser at det 
er viktig å ha en lang liste med varaer til delega-
ten, slik at vi kan stille fulltallige fra Akershus i 
2021. Det kan bli siste gang det blir en Akershus-
benk på Landsmøtet, men det skal Landsmøte 
avgjøre. Etter avsluttet årsmøte ønsker vi å invitere 
til jubileumsfest. Her blir det en egenandel for de 

som ønsker å delta. Informasjon om dette sendes 
foreningene så fort vi har detaljene på plass.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt 
nytt år!

Per Rune Stav



6

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

NJFF fyller 150 år
Til neste år blir det bursdagsfest over hele landet. 
Siden 1871 har NJFF vokst til en organisasjon bestå-
ende av 110 000 jegere og fiskere over hele landet. 
I jubileumsåret ønsker vi å feire oss selv, samt vise 
frem for andre opplevelsene, den flotte naturen og 
ikke minst de fantastiske råvarene.

- I jubileumsåret skal vi sammen bidra til at enda 
flere får oppleve gode opplevelser i vår fantastiske 
natur. Det gjør vi gjennom foreningene, fylkesla-
gene, sentraladministrasjonen og ikke minst alle våre 
frivillige, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli. Han 
oppfordrer hver og en til å tenke gjennom hvordan 
de kan bidra til feiringen. NJFF ønsker å ha et tilbud 
på fjellet, langs kysten, i skogen og i byene.

- Denne gangen skal vi feire NJFF for fremtiden. Vi 
skal tilby et moderne innhold som også treffer de 
kommende generasjonene. Vi er inne i en periode 
hvor vi løfter og fornyer organisasjonen, og jubileet 
er en svært viktig del av det hele, smiler Berli. 
Her er litt av det som skal skje i jubileumsåret:

• Utebursdag den 13. februar. Over hele landet skal vi 
 arrangere en bursdagsfest med en klar familieprofil. Felles for 

alle arrangementene er at det skal serveres en treretters 
 fisk- og viltmeny. Foreninger og fylkeslag kan søke 
 arrangementsstøtte.  
• Fiskesommer, introjakter, kvinneaktiviteter, barne- og familie-

aktiviteter, m.m. blir alle en del av jubileumsaktivitetene.  
• Jakt- og fiskelandet er en episk film som viser jakt og fiske 
 i storslått norsk natur. Dette blir en jubileumsgave til 
 foreningene og fylkeslagene.
• Landsmøtet høsten 2021 vil også inneholde markering av 

jubileet vårt.
• Alle medlemmer mottar i desember 2020 jubileums-
 kalenderen for 2021 sammen med Jakt & Fiske.
• Januar/februar-utgaven av Jakt & Fiske kommer som et 
 spesielt jubileumsnummer.
• NJFF får ny visuell profil, ny logo og nye forbedrede nettsider
• Egne jubileumsfilmer kommer, med portretter av 
medlemmer.

Dette er bare noe av det som skjer. Og mer kommer!
Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid! 
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www.retreq.com

Høgenhallveien 12, 3158 Andebu. - Tlf: 950 87 045  -  Epost: post@retreq.com
Nettbutikk: www.retreq.com

Hundebur i aluminium
Kvalitetsbur til en fornuftig pris
Enkle og doble, tilpasset de fleste bilmerker

Xxx

• Stort utvalg i treningsutstyr • Lite Launcher
• Soggy doggy matter • Dry bed
• Mye mye mer

NYHET!
RETREQ PRO
Enkle og doble bur
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kr. 410,-

kr. 875,-

Få bladet pH-status 
i eposten
Bladet pH-status gis ut av NJFF og utkommer med 4 
nummer i året. Tema for bladet er kalking og forsur-
ing, men har også mye stoff om eksempelvis vannfor-
valtning, tiltak i vassdrag m.m. Disse emnene blir belyst 
gjennom fagartikler og reportasjer. NJFF lager bladet 
på oppdrag av Miljødirektoratet. Fra og med 2021 vil 
ikke pH-status lenger foreligge i trykket versjon, men 
kun i elektronisk format. Dette er en utvikling mange 
av leserne vil kjenne igjen fra eksempelvis avisene. Men 
pH-status skal på ingen måte legges ned, men erstattes 
med digitale utgaver av bladet, nyhetsbrev og nettside. 
Alle tidligere utgaver av bladet siden nummer 1 i 1995 
er digitalisert, og kan leses på NJFFs nettsider.

Allerede i dag har vi en del abonnenter på bladet som 
ønsker kun å få bladet i elektronisk format, og ikke til-
sendt i posten. Disse får da bladet tilsendt på digitalt 
format sammen med et nyhetsbrev. I likhet med å abon-
nere på den ordinære papirutgaven er det selvsagt også 
gratis å abonnere på den digitale utgaven. Ønsker du et 
digitalt abonnement så er det bare å sende en epost om 
dette til emk@njff.no Får du i dag bladet tilsendt i pos-
ten men i framtida kun ønsker å få det tilsendt per epost 
så er det flott hvis du gir beskjed om dette samtidig!
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Ny friluftsveileder på plass!
Vår nye Friluftsveileder Andreas Frøsland er 
nå på plass. Han vil ha ansvaret for vår utad-
rettete virksomhet mot barn og unge i både 
Akershus og i Oslo.

Andreas er 36 år og har vært aktiv i lokalforeninger i 
NJFF fra han var 7 år gammel da han tråkket sine bar-
nesko i Hauketo JFF. Under studietiden på Evenstad 
engasjerte han seg også lokalt og har vært leder i 
Barne og Ungdomsutvalget i NJFF Hedmark. Han sit-
ter nå i det sentrale barne og ungdomsutvalget (BU) 
i NJFF. Han har erfaring som isfiskeinstruktør, jaktfad-
der gjennom introjakt, arrangert fylkesleir og deltatt 
på barne og ungdomslederkonferanser i NJFF.

Han har tidligere vært engasjert som instruktør på 
«Fiske i storbyen» i Oslo. Der var han instruktør i 
2017, 2018 og 2019. Jobben der besto i å legge til 
rette for gode fiskeopplevelser for skolebarn fra 1.-7.
klasse. Han har også jobbet som instruktør under 
isfiskecamp i 2019 og i 2020 og tatt enkeltoppdrag 
for oss når vår tid ikke har strukket til. Andreas har 
tidligere jobbet som salgsmedarbeider i XXL̀ s våpen- 
og villmarksavdeling på Alnabru.

Fra tidligere har han en bachelorgrad i utmarksfor-
valtning fra Høgskolen i Hedmark der hovedoppga-
ven var spesialisert på jakt og fiskeforvaltning.

På fritiden er han en ivrig jeger og fisker. Han er ofte 
å se både i skogen og på fjellet på rype og skogsfug-
ljakt. Med seg på jakt har han alltid sin bestevenn, 
en gordonsetter på snart 10 år. Fiske er en helårsak-
tivitet som starter også med sjøørretfiske, primært 
på våren, marka og fjellfiske etter røye og ørret på 
sommeren og isfiske på vinterhalvåret etter røye, ør-
ret, lake, sik, gjedde og abbor.

Vi ønsker Andreas velkommen på laget!

Sjøørretriket
Dette er arbeidstittelen på et prosjekt initiert av NJFF 
sentralt. Målet med prosjektet er å forbedre gyte- og 
oppvekstforholdene i flest mulig bekker og elver rundt 
Oslofjorden.  Målet er å kartlegge alle mulige gyte-
bekker i regionen, og iverksette tiltak for å forbedre 
den naturlige produksjonen av fisk i bekken der det er 
mulig. Ofte er det mindre tiltak som skal til, av typen 
å fjerne ulike vandringshindre, forbedre gytemulig-
hetene i bekken ved å legge ut gytegrus, restaurere 
verdifull kantvegetasjon eller kanaliserte bekkeløp.

Prosjektet vil involvere fylkeslag og lokalforeninger i 
Viken (Østfold, Akershus og Buskerud), Oslo, Vestfold 
og Telemark. I tillegg til å kartlegge å gjøre fysiske 
tiltak, er det et ønske å stimulere til mest mulig bruk 
av fjorden. Man ønsker en bevisstgjøring om at sjøør-
reten er en samfunnsmessig og økonomisk ressurs 
som må tas vare på. I prosjektet ønsker man også å 
involvere barn og ungdom i skolen. 

I oppstartsfasen har NJFF mottatt 2,9 millioner fra 
Sparebankstiftelsen og det vil bli ansatt en prosjekt-
leder til å drifte dette arbeidet. Når prosjektet starter 
opp vil man kontakte de foreninger som i dag jobber 
med sjøørretbekker rundt Oslofjorden.

Landsmøte 2021
Årsmøtet I Akershus skal også velge delegater til Landsmø-
tet i november. For å lette denne prosessen under årsmø-
tet, ber vi styrene i lokalforeningene om å sende inn forslag 
på delegater til valgkomiteen. Antall delegater bestemmes 
etter medlemstall pr. 31.12.20, men det vil ligge rundt 16 
delegater fra Akershus. Det betyr ikke at de 16 første som 
sender inn forslag får en delegatplass. Alle plasser skal stem-
mes over på årsmøtet, foruten fylkesleder og ungdomsleder 
i fylket, hvor dette er nedstemt i vedtektene.
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FM sjøfiske
Søndag 13. september var det duket for FM sjøfiske 
på Sjøstrand i Asker. Bærum sportsfiskere hadde 
som vanlig tatt på seg ansvaret for dette fylkes-
mesterskapet. På denne fine høstdagen stilte den 
harde kjerne av våre sportsfiskere. Torsken er som 
kjent fredet og makrellen glimret med sitt fravær, så 
da ble det i hovedsak leppefiskene som til slutt var 
utslagsgivende på vekta.

Fylkesmester Knut Hoftvedt                   
 Lillestrøm Sportsfiskere 2.590 gr.

Sølv Kjell Hammershaug
 Bærum Sportsfiskere 2.270 gr.

Bronse Ole Jørgen Steen
 Bærum Sportsfiskere 1.810 gr.

FM lag.

FM -LAG 
Gull. Mix lag. (Knut Hoftvedt Lillestrøm sp, Kjell 
Hammershaug og Odd Jansen Bærum sp.) 5.200 gr.
Sølv. Bærum sp. (Ole Jørgen Steen, Knut Gullbekk, 
og John Kardash) 4.310 gr.
Bronse. Lillestrøm sp. (Odd R. Olsen, Kenneth Olsen 
og Finn Alnæs) 0.430 gr.

Fylkeslaget takker Bærum sportsfiskere for vel gjen-
nomført!

Fylkesmester.

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

•••
••••
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NORGE
S

BILLIG
STE

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

HUNDEGÅRDSELEMENTER

KK Import

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!
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På tynn is etter Røya
Tekst og foto: Knut Magnus Wold og Andreas Frøsland

Desember er her. Isen har forhåpentligvis lagt seg 
over røyevarpet på favoritt plassen. Vi går ut av bilen 
i lav morgensol, napper utålmodig med oss sekker 
og isbor og legger i vei. Turen inn til vannet går fint, 
det er ikke snø enda. Vel fremme ligger et speil over 
vannet. 15cm stålis, glassklar!  Vi går utpå, og tar et 
prøvehull med boret for å måle tykkelsen. Joda, trygt 
farbar. Vi rusler langs land, og observerer livet under 
vann, her og der piler en abbor. Fremme på varpet 
ser vi flotte røyer sige omkring under isen. Vi borrer 
et hull hver, legger oss ned og observerer en annen 
verden enn vår egen. 

Røyefiske er noe mange forbinder med fjellet, Finn-
mark, eller Femundsmarka. Likevel, trenger man ikke 
kjøre timevis for å oppleve et godt og morsomt røy-
efiske. I tidligere Akershus fylke finnes flere lokaliteter. 
De mest kjente er nok Elvann og Langvann i Nord-
marka, på grensa mellom Oslo og Nittedal kommune. 
Disse er tidvis godt besøkt. På Romeriksåsene er van-
nene Råsjøen og Store Snellingen aktuelle vann. Over 
mot Hurdal er det en liten bestand i Øyangen. I dette 
vannet har røyebestanden gått tilbake de seneste år, 
men det er gjort tiltak for å prøve å hjelpe bestanden 
opp igjen. 

Fylkeskontoret har ansatt en ny friluftsveileder som 
er en svært ivrig fisker. Under kan du lese Andreas 
Frøslands røyetips.

Røya kan til tider være en litt sær og selektiv fisk. 
Svenskene kaller den for «svårflörtad», noe som be-
skriver arten veldig godt. Min erfaring er at røya ofte 
har litt forskjellige preferanser avhengig av vær og 
vind, tid på året og lokalitet. Lytt til «erfarne fjellfolk», 
med andre ord, lytt til de som har fisket i området 
før! De har gjerne god kjennskap til hvor du bør fiske 
og hva slags utstyr som bør brukes i akkurat dette 
vannet. Her kan du få MYE gratis! Har du ikke til-
gang til «kjentmanns» informasjon så er google maps 
et godt hjelpemiddel. Velg da satellittbilder og se 
hvordan dybdeforholdene i vannet du skal fiske i er. 
Røyene oppholder seg gjerne på langgrunne områ-
der også kalt røyevarp. Her har dem gyteområdene 
sine og det er gjerne her den også beiter for å finne 
næring. Av utstyr så gjelder det å prøve seg fram. 
Røyeaktiviteten kan være svært variabel gjennom 
året og det å bedrive kikkefiske i vinterhalvåret ved at 

Et utvalg OFA vann med røye:

- Elvann
- Langvann 
- Bjørnsjøen
- Store Daltjuven
- Katnosa
- Helgeren
- Hakkloa
- Nordvannet
- Vesle Sandungen
- Store Sandungen
- Trehørningen
- Øyungen
- Rausjøen
- Mosjøen
- Børtervann

Et utvalg røyevann i Akershus:

- Øyangen (Jeppedalen)
- Råsjøen
- Snellingen
- Damsortungen 
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du observerer aktiviteten til røya gjennom pilkehullet 
kan være til stor lærdom. Hvis røya virker litt passiv 
og ikke vil bite så er ofte en liten mormyska med et 
par maggott på et godt alternativ. Er røya aktiv og 
på hugget kan en medium til stor blink i kombinasjon 
med en flue og maggott festet ca. 10 cm under blin-
ken være det som gjelder. I noen vann har jeg også 
opplevd at bruk av en «elektroblink» i kombinasjon 

Arrangement for ungdom 2021
Januar-februar, Isfiskekonkurranse
Til vinteren planlegges det å ha en større isfiskekonkurranse, denne datoen settes når vi vet litt mer hvor-
dan vinteren blir. 

6. mars, Ungdomslederkurs
Da vil vi avholde et ungdomslederkurs for ungdomsledere og engasjerte i NJFF Akershus sine lokallag. Det 
vil i denne omgang være fokus på å lære av hverandre og arrangementer som ikke er så krevende å få til.

9.-15. august, Ungdomsleir
Akkurat dagene for ungdomsleiren 2021 er ikke satt i stein enda, men vi jobber mot denne uka. Her øn-
sker vil å tilby et bredt spekter med forskjellige aktiviteter. Det vil i hovedsak bli fisking, skyting, leking og 
konkurranser for de som ønsker det. Er vi heldige få vi kanskje prøve ut krepsing også. 
Ellers ønsker vi å planlegge blant annet duejakt med mer til høsten, men foreløpig er dette ganske tidlig i 
planleggingsfasen. Følg med på nettsiden eller Facebook

Hilsen ungdomsutvalget NJFF Akershus

med en vanlig blink ofte har gjort susen hvis fisken 
har vært litt tregt, men det varierer veldig fra vann 
til vann. Til slutt kommer mitt aller beste tips, nemlig 
oppskriften som har fungert i alle tider; «tålmodig-
het». Redskapen og kunnskapen er til stor hjelp, men 
hvis du ikke har snøret i vannet så får du ingen fisk. 
Den som fisker mest, får mest fisk!

FM tradisjonelt meite
Søndag 9. august stod FM tradisjonelt meite på pro-
grammet. Udnes JFF inviterte til fylkesmesterskap på 
Finnholtsjøen. Etter 4 timers fiske var resultatet klart.

Individuelt
Gull  Tommy Iversen Perca SFK 2478 gr
Sølv Jonas Bekkedal Perca SFK 1907 gr
Bronse Terje Tørmoen Perca SFK 1611 gr

Lag
Gull Perca SFK 2 (Tommy Iversen, Jonas 
 Bekkedal og Terje Tørmoen)  5996 gr
Sølv Perca SFK 1 (Markus Tørmoen, 
 Tobias Tørmoen og Mathias 
 Tørmoen)   782 gr
Bronse Udnes JFF (Thomas Thorvaldsen, 
 Ted Robin Schau og 
 Rune Brun)    50 gr

Beste Dame: Nina Tørmoen (Perca SFK), 354 gr.
Beste Veteran Herre: Leiv Joar Kvehaugen (Perca 
SFK), 568 gr.
Beste Eldre veteran Herre: Idar Lethigangas (Udnes 
JFF, 855 gr.
Beste barn: Mathias Tørmoen (Perca SFK), 168 gr.
Beste junior: Tobias Tørmoen (Perca SFK), 169 gr.
Beste eldre junior: Markus Tørmoen (Perca SFK), 
445 gr.

Fylkeslaget takker Udnes JFF for vel gjennomført ar-
rangement!
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Elgjaktkurs i Nord-Odal
Tekst: Knut Magnus Wold

23. – 25. oktober var det klart for Elgjaktkurs i Nord-
Odal kommuneskoger. En spent gjeng møttes på 
Gjeddevasskoiene torsdag kveld for å planlegge hel-
gens jakt og bli litt kjent med det nyopprettede jaktla-
get før jakten skulle tilta. Jaktleder Finn Strøm hadde 
et kort møte, der vi gikk igjennom kvote, sikkerhet og 
andre forefallende spørsmål deltakerne måtte ha. 
Neste morgen var det oppmøte ved fløytdammen, 
for en kort kaffekopp, bål og fordeling av poster for 
dagens første drev. Vi hadde bare så vidt kommet oss 
på post før den første elgen var på beina, med bikkja 
til Kjell Disenbroen like bak, uten at det endte med 
fall. Etter en kort samling ble det ompostering, men 
elgen hadde allerede dratt ut av teigen. Det var bra 
med elg i området, og i de fleste drev hadde vi dyr 
foran bikkja. På lørdagen falt første elgen. En elgku 
ble felt etter et velrettet skudd fra en lettet kursdelta-
ker, som kunne konstatere at hans første elg var felt. 
Nede ved fløytdammen ble det instruksjon i flåing og 
håndtering av felt elg, oppfølgt av obligatorisk kaffe 
og bål. 

På søndagen, jaktas siste dag for denne gang, stod 
ikke værgudene oss bi. Det regnet jevnt og blåste 
en del. Det ble resultatløst i de første 2 drev, før det 
lyktes og felle en elgkalv i siste drevet. 

Under jaktas oppsummering, var det en våt, men 
svært fornøyd gjeng som samlet seg rundt bålet ved 
fløytdammen for siste gang. Det ble en innholdsrik 
helg, med mange spennende situasjoner og trivelig 

sosialt lag. En fellesnevner som gikk igjen rundt bålet 
var at elgjakt, det gir mersmak!

Tusen takk for en flott helg til instruktører og hunde-
fører Finn, Kjell og Kent Ove. 

Jaktleder Finn.Andreas.
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Vil du være med å utvikle jakt- og
fiskeinteressene i Akershus?
NJFF-Akershus er bindeleddet 
mellom foreningene i fylket. Fyl-
keslaget har ca. 12000 medlem-
mer. NJFF-Akershus ledes av et 
styrer på 12 personer. Medlem-
mer til styret i NJFF-Akershus 
velges på fylkesårsmøtet i mars 
og valgkomiteen ønsker innspill 
til kandidater fra foreningene.

Vi ser etter jegere og fiskere 
som har et sterkt engasjement 
for jakt og fiske og som kan 
tenke seg å være med på å 

utvikle jakt- og fiskeinteressene 
og fylkeslaget videre. NJFF er en 
viktig aktør for å påvirke rammebe-
tingelsene for jakt og fiske og har 
engasjert seg i saker som sportsfis-
kets år, blyhagl, rovviltforvaltning, 
nattjakt- og ettersøksregelverk. 
Mange av disse sakene har sitt 
utspring i fylkeslag rundt omkring 
i landet. 

Kan du tenke deg et tillitsverv i 
NJFF-Akershus, eller kjenner du en 
som kan egne seg for et slik verv? 

Gåsejaktkurs på Hemnessjøen
Tekst og foto: Knut Magnus Wold

I høst arrangerte Akershus fylkes-
lag gåsejaktkurs i samarbeid med 
Bjørkelangen JFF. Andre helgen 
i oktober møtte et fulltegnet 
kurs opp på Grasåsen skytebane. 
Lørdagen begynte med litt teori 
om jakta på gås og hvilke arter 
som det er jakttid på.  Etter en 
bedre lunsj var det på tide med 
skytetrening. Deltakerne skulle 
skyte leirduer fra «blinds». Blinds 

er en kamuflert kiste man ligger 
i på bakken. Man ligger i skjul til 
gjessene er nærme nok, før man 
setter seg opp og skyter, noe som 
utgjør en uvant skytestiling for de 
fleste. Etter skytingen reiste delta-
kere og instruktører ned til åker-
landskapet på østsiden av Hem-
nessjøen. Blinds ble rigget opp og 
dekket til med halm og lokkegjess 
plassert rundt. Alt var nå klart for 
morgendagens jakt.   

Kurs 2021

Grunnkurs jakthund
5.-7. februar. 
30 timers kurs, grunnpilaren for all 
videre instruktørutdanning innen 
hund.

Instruktørkurs hagle og rifle
20. og 27. februar
16 timers kurs, felles teoridag den 
20.2 og praktisk skyting den 27.2

Oppdatering for aversjons-
instruktører
17. og 24. mars
To alternative datoer og velge mel-
lom. Kun en kveld per oppdatering

Instruktørkurs aversjon 
30. april og 1. mai
12 timers kurs, her må du ha gjen-
nomført grunnkurs hund før du kan 
ta instruktørkurs.

Hagledommer
7. - 8. mai. 11 timers kurs, med teori 
dag 1 og praktiskdel dag 2

Ettersøkskurs i mai 
Legges ut i aktivitetskalender når 
dato er klar
Jaktlederkurs i juni 
Legges ut i aktivitetskalender når 
dato er klar
Instruktør ettersøk 
Avholdes på forespørsel
Ettersøk videregående 
Avholdes på forespørsel
Instruktørkurs fluekasting 
Avholdes når man får nok 
interesserte
Standplassleder for haglebane 
Dato kommer senere

Været var ikke helt på vår side 
denne helge. Det regnet jevnt og 
trutt, hele helgen frem til søndag 
morgen. Det betydde en noe kli-
nete affære på jordene vi lå. Alle 
lag fikk se gjess, men ingen klarte 
å få de ned og inn på haglehold. 
Akershus fylkeslag ønsker å rette 
en stor takk til Bjørkelangen JFF 
for godt samarbeid, og veldig god 
servering!

Da ønsker vi at forslag meldes inn 
til valgkomiteen innen 15. februar 
2021.

Valgkomiteen består av Jon Trygve 
Bæraas, Silje Fjeldskogen og Mag-
dalena Maj Larsen

Innspill kan sendes til leder av valg-
komiteen, Jon Trygve Bæraas
Tlf: 480 85 845
e-post: jontrygveb@gmail.com
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Terminliste jaktskyting
DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON E-POSTADR MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE
Jaktfelt

7. februar Skaubygda JFF Janne Bøhlerengen 92010786 janne@dinskribent.no Digerud Grendeskole njffstevner 200/100 21JF0101
28. februar Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 jin-sten@online.no Dammerud njffstevner 200/100 21JF0102

7. mars FM Enebakk JFF Inge Mork 99216899 inge.mork@online.no Bjerkeland njffstevner 200/100 21JF0103
5. april Frogn JFF Tore Skoglund 91109277 skogtore@gmail.com knapellåsen njffstevner 200/150 21JF0104

18. april LM Hemnes Jff Silje Fjeldskogen 98442373 missjeger91@hotmail.com Grasåsenskyttersenter njffstevner 200/100 21JF0105
24. april Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 roger@smalltall.no Grasåsen 200/100 21JF0106

29.04 - 2.05 NM Tynset JFFF njffstevner

Elgskyting

22. mai 2 Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 jin-sten@online.no Dalbakk 9-11 200/100 21LE0101
13. juni 2 Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 roger@smalltall.no Grasåsen 200/100 21LE0102
20. juni 2 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 inge.mork@online.no Grasåsen 10-11 200/100 21LE0103
27. juni FM  2 Høland JSK Magne Holmbro 91705135 mholmbro@gmail.com Grasåsen 10-11 200/100 21LE0104

3. juli LM Hedalen
uke 28 NM Målselv njffstevner

Nordisk Jaktskyting

9. mai Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 roger@smalltall.no Grasåsen 500/250 21NJ0101
30. mai FM Hemnes Jff Silje Fjeldskogen 98442373 missjeger91@hotmail.com Grasåsenskyttesenter njffstevner.no 300/150 21NJ0102

Lerduesti / Sporting

1. mai Frogn JFF Tore Skoglund 91109277 knapellåsen 9 - 12 200/150 21LS0101
19. mai Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 roger@smalltall.no Grasåsen 400/250 21LS0102

5. juni 100sk Bjørkelangen JFF Jesper M Larsen 92048900    Beretta Cup Grasåsen Lerdue.net 400/250 21LS0103
6. juni 100sk Bjørkelangen JFF Jesper M Larsen 92048900    Beretta Cup Grasåsen Lerdue.net 400/250 21LS0104
12.jun FM 50 sk Blaker JFF Kristian N Berglund 40432472 knberglund@gmail.com Dammerud 400/250 21LS0105

4. august Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 roger@smalltall.no Grasåsen 400/250 21LS0106

Jegertrap
24. april 50 sk Ullensaker JFF Bjarne Jødahl 90827189 b-joeda@online.no Ringbanen Gardermoen leirdue.net 300/200 21JT0101
25. april 50 sk Ullensaker JFF Bjarne Jødahl 90827189 b-joeda@online.no Ringbanen Gardermoen leirdue.net 300/200 21JT0102

8.mai FM 50 sk Blaker JFF Kristian Berglund 40432472 knberglund@gmail.com Dalbakk 300,- 21JT0103
15.mai Bjerke JFF Øyvind L Oppegård 98064818 oyvind.lajopp@gmail.com Steinsgård 250/200 21JT0104

Jaktsti
27. mars FM,  9. Bjørkelangen JFF Jesper M Larsen 92048900 jesper-l@online.no Grasåsen Leirdue.net 300/150 21JS0101

2. Uttak fylkeslagsskyting NM Elg 3 av 4 teller. Ved likhet så teller alle 4
9. Det skytes på både figurer og leirduer, Egnet ammo til figurer vil bli utlevert på post.

Akershus
DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSONTELEFON STED PÅMELDING FISKETID Gangtid PRIS 
Isfiske

20.	februar Åpent	stevne Udnes	JFF Jimmy	karlsen 90116180 Finholtsjøen 09:00-10:00 10:30-13:30 30	min 0/100/150
28.	februar FM Perca	SFK Terje	Tørmoen 98285406 Mjær 08:15-09:20 10:00-14:00 30	min 0/50/150
13.	mars Åpent	stevne Asker	JFF Asgeir	Wien 92493515 Gjellumvannet 08:30-09:30 10:00-14:00 30	min

Meite
1.	august Åpent	stevne Udnes	JFF Jimmy	Karlsen 90116180 Finnholtsjøen 09:00-10:00 10-14 30	min 0/100/150
8.	august FM Nannestad	JFF Atle	Wenger 95821988 Bjertnessjøen 08:00-09:30 10-14 30	min 0/100/150

Sjøfiske
13.	september FM Bærum	SF Knut	Gullbekk 93483108 Krokstrand	-	Vestby 09:00-09:30 10-14 30	min 0/50/100

Terminliste fiskestevner
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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


