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Spar en tusenlapp  
i fôrkostnader per hund  
i forhold til veiledende pris! 
Sammenligner du priser med 
konkurrerende fôrmerker 
kan du spare mye mer!  

 
Finn ditt fôrutsalg på  

www.njff.no/hundefor

FØRSTEKLASSES HUNDEFÔR TIL MEDLEMSPRIS!
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Fiskesommer har vært gjennomført ved mange av lokalforeninger. 
Over hele landet har det totalt vært gjennomført 280 Fiskesommerar-
rangement. Dette er en fin aktivitet som skaper stor interesse blant 
barn- og unge, og som samtidig gir en unik mulighet til å rekruttere 
nye medlemmer. For vårt fylke har det vært gjennomført 16 arrange-
menter ved 10 av våre lokalforeninger.  Ønsker å rette en stor takk til 
de av våre lokalforeninger i vårt fylke som har gjennomført dette.
Introjakt ble startet i 2017. 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. 
Ved oppstart i 2017 ble det gjennomført totalt 182 introjakter. NJFF 
ønsket å videreføre konseptet, og i fjor ble det gjennomført totalt 
350 introjakter. Suksessen fortsetter, og i år er det planlagt totalt 430 
introjakter. Dette viser et store engasjement, og for NJFF Akershus 
skal det for 2019 gjennomføres 50 introjakter ved 10 av våre lokalfo-
reninger. Dette er helt fantastisk, og jeg ønsker lykke til med de ulike 
arrangementene. Ta vel imot de nye jegerne!!

Etter NJFF landsmøte i 2018 ble det bestemt at Forbundsstyret skulle 
nedsette et Organisasjonsutvalg. Undertegnede er med i Organi-
sasjonsutvalget som representant fra Forbundsstyret. I tillegg er utval-
get representer med medlemmer fra Forbundstyret, Fylkeslag, og 
Lokalforeninger. Utvalget hadde sitt første møte i juli, og det ble da 
bestemt at det skulle nedsettes fem arbeidsgrupper som skulle utrede 
følgende temaer: 

• De demografiske samfunnsendringene med økende urbanisering, 
og hvilke muligheter og utfordringer det gir organisasjonen

• Organisasjones fremtidige miljøengasjement
• Aktuelle medlemstilbud
• Utvikling av kurs og annen opplæringsvirksomhet (opplærings-

stragetien)
• Vedtektene for NJFF sentralt og normalvedtekter for foreninger og 

fylkeslag

Arbeidsgruppene vil bestå av representanter fra Organisasjonsut-
valget og lokalforeningene. Som man ser av ovennevnte punkter vil 
dette omfatte et stort og omfattende arbeid, og vi håper at dette vil 
skape et stort engasjement og gode diskusjoner innad i NJFF. Den 
endelige rapporten om veien videre skal legges frem på vårt Lands-
møte i 2021.

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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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. Johnny F. Andersen 90245118 
 johnny.a@online.no 
 Rifleskyting/hund
Ungdomsansv. Claus Tornsberg 98409575 
 claus.tornsberg@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. Endre Stakkerud 90599920
 endre-st@online.no
Varamedl. Janne Gregersen 46621633
 jcg_nails@hotmail.com
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
 Hjalmar Eide 92401982
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Fylkessekretærens HJØRNE

Fylkessekretærens hjørne

Sommeren er over og jeg håper alle har fått utnyttet den til sitt eget 
beste. Enten det er fiske, hundetrening, skyting eller sanking av na-
turens råvarer. Alle fylkesmesterskap er gjennomført foruten ett, FM 
sjøfiske den 15. september. Jeg håper alle fiskere der ute ikke har lagt 
bort stanga, men blir med på årets siste FM. Som de fleste sikkert vet 
så sliter torsken i Oslofjorden og er totalfredet fra svenskegrensa til Te-
lemarkskysten. Det er viktig at vi sportsfiskere bruker fjorden og viser 
at den er viktig for oss, men vi må være vårt ansvar bevisst. All torsk 
må settes ut igjen, slik at vi kan bidra til at bestanden har muligheten 
til å ta seg opp igjen.

For noen er fiske en helårsaktivitet og fortsetter utover høst og vinter, 
mens det for andre er starten på en ny sesong med jakt. Vi har alle 
vår innfallsvinkel til jakta. Noen er spesialister på en jaktform mens an-
dre er altetere og jakter det meste. Noen har allerede vært i gang en 
stund og jakta både rev, bukk, and, gås og due. Andre går og sparker 
i lyngen og venter på at rypejakta skal åpne, noen drømmer om los 
på elgposten, eller å smyge rundt i bratt hjortelier. Andre er kanskje 
allerede i gang med den urnorske reinsjakta. Noen av dere er helt 
ferske jegere og vet ikke helt hvor dere skal begynne. Dere bør høre 
med deres lokalforening om å komme i gang, eller prøve en introjakt. 
Uansett hva dere jegere ønsker å gjøre så er mulighetene mange.

Selv om de fleste av oss synes det er triveligst med jakt og fiske så 
har foreningene også noen plikter som må overholdes. Jeg håper alle 
foreningene har fått oppdatert sine hjemmesider med kontaktinfo 
til sitt styre og sine utvalg, og at dere har fått sendt inn årsmelding, 
protokoll og regnskap.

Gjenstående frister for 2019

30. august. 
• Frist for å rapportere inn fjorårets tildelte FRIFONDmidler (LNU) og 

fjorårets Fiskesommer.

20. september. 
• Frist for å søke terminfestede skytestevner for 2020
• Frist for å søke terminfestede fiskekonkurranser for 2020. 
• Husk at foreningene skal søke fylkesstyret om å arrangere Fylkes-

mesterskap.

1. desember. Frist for å rapportere inn:
• Foreldrefiskekurs
• Introjakt
• Kvinneaktivitetsmidler
• Villaksens år 2019

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

tiltak)
 31. desember. Frist for å søke om vilt- og fisketiltaksmidler kom-

mende år
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Fortløpende:
• Søknad om oppstart JOFS og jaktskytterskole
• Rapportere kvinneaktivitetsmidler, absolutt siste frist 1. desember

Til sist vil jeg minne om at Landsmøtet 2018 vedtok en ny medlemskategori, Familiemedlemskap. Denne kate-
gorien gjelder fra 2020 med lik pris over hele landet. Kr.1100,-. Medlemskapet gjelder for inntil to voksne og 
et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand. 2020 blir et år hvor vi ønsker å sette fokus på ny med-
lemskategori og familien i NJFF organisasjonen.

Jeg ønsker dere alle en flott høst, enten den fortsetter med fiskestanga aller byttes ut med børsa!

Rovdyrforvaltningen 2019-2020
Etter sist vinters lisensjakt i Slettås var fortsatt 
både Mangenflokken og Hobølflokken urørt.

Vi oppnådde gjennomslag for at det skulle bli åp-
net for jakt på innsiden av Forvaltningsområde for 
ynglende ulv. Dette var en seier. Dog ble det ingen 
uttak i region 4.

Dette er urovekkende med tanke på byrdefordeling, 
belastning og lokalt predasjonstrykk over tid.

Mangenreviret har båret belastningen med ulv i 24 
år uten uttak.

Utmarksnæringen taper årlig store verdier. Bare 
i Aurskog Høland kan vi se en nedgang på 45-48 
tonn med kortreist viltkjøtt i året. Er dette den grøn-
ne omstillingen vi ønsker i Norsk økonomi?

Mangenreviret var forvaltningsmerket men denne 
dokumentasjon ble ikke lagt til grunn som skadedo-
kumentasjon. Det ble gjort i Slettås.

Hobølreviret var et av revirene med Norges høyeste 
innavlsgrad. 

Når uttak evalueres er genetikken et av punktene 
som skal ivaretas. 

Ola Elvestuen vektlegger dette heller lite i sin argu-
mentasjon. 

Samtidig hevder han at det finnes gode tiltak og 
løsninger for løshundjakt i berørte områder.

Vi kan jo nemlig holde hund i bånd på jakt etter elg 
eller vi kan slutte å bruke hund på småvilt.

Dette mener vi er i beste fall å tøye strikken ut over 
hva som er akseptabelt.

Minner om at Naturmangfoldsloven forteller oss at 
vi også skal ivareta grunnlaget for våre domestiserte 
arter. Rasene Haldenstøver, Dunker og Hygenhund 
er nå truet.

Nå står vi foran nye runder med dagens Rovviltnem-
der og byråkratiet i Klima og Miljødepartementet.

Årets nemndsmøte for fastsettelse av kvoter og li-
sensjakt vil bli avholdt 20 August.

NJFF – Akershus vil også i år fremme sin innstilling 
for uttak og argumentere for denne.

Vi skal ha en bærekraftig viltstammer med et høst-
ningspotensiale også i Forvaltningsområde for yng-
lende ulv. Både nå og for fremtidige generasjoner. 
Vi skal ha en akseptabel byrdefordeling etter inten-
sjonen og utmarksnæringen må nå prioriteres i sin 
helhet. Jakt inkludert.

KLD, Høring og ny struktur for Rovviltnemdene.
KLD og Torbjørn Lange ønsker å halvere antallet 
rovviltnemder.

De ønsker større forvaltningsområder, flytende re-
gionale bestandsmål, en uavhengig klagenemd og 
frie tøyler til å utarbeide ordlyden i det nye regel-
verket.

Her må vi som fylkeslag påvirke hva vi kan og Stor-
tinget må får belyst saken i sin helhet.

NJFF – Akershus arbeider løpende med denne sa-
ken.
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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

Jakte i Akershus
Skal du jakte til høsten, men vet ikke hvor?

Hvis du ikke ønsker å reise langt av gårde for å jakte, 
så finnes det muligheter i Akershus. For et par år si-
den laget fylkeslaget et elektronisk kart med oversikt 
over jakttilbud i Akershus. Dette er en sammenstilling 
av tilbudene til lokalforeningene. Du finner linken til 
kartet på nettsiden til fylkeslaget, under jakt. Du kan 
også scanne QR-koden under og få kartet rett på mo-
bilen.

Hvor kan du finne jakt!
Nettsiden til NJFF: www.njff.no 
(i aktivitetskalenderne kan du finne jakt i alle fylker)
Inatur: www.inatur.no
Statskog: https://www.statskog.no/jakt-og-fiske
Fjellstyrene: https://www.fjellstyrene.no/jakt
FeFo: https://www.fefo.no/jakt/smavilt/
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Nyvalgt kvinnekontakt
Som nyvalgt kvinnekontakt i Akershus JFF øn-
sker jeg å jobbe for å flere jenter i jakt- og fis-
kemiljøet. 

Sjøl er jeg oppvokst med jakt og fiske, og jeg fikk 
være med pappene min på både jakt og fiske fra 
før skolealder. Men noe form for bruk av våpen var 
ikke aktuelt for ei jente på 60 tallet. Imidlertid fikk 
jeg mast meg til at jeg kunne kjøpe en jakthund for 
sparepengene mine. Så 13 år gammel ble jeg eier av 
min første jakthund - en drever. 

Etter noen år med pause fra jakt valgte jeg i 1986 å 
ta jegerprøven, og siden den gang har både frilufts-
liv med jakt, fiske og hundehold vært en stor del av 
livet mitt. 

Jeg har vært leder i Bjørkelangen JFF, jeg er jeger-
prøveinstruktør på mitt 24 år, er instruktør for ri-
fleskyting på mitt 14 år.  Så har jeg i noen år både 
vært jaktprøvedommer i Romerike Harehund klubb 
og instruktør i Norsk Gordonsetteklubb.  

Jeg jakter både småvilt, elg og hjort. For meg hører 
jakt og hund sammen. Det er noe spesielt med det 
å gå innpå en stålos eller å gå opp bak en fuglehund 
i stand. Når det gjelder hjortejakta så er det smyg, 
lokk og alenejakt som gjelder.  

Det var derfor ingen tvil for meg når jeg ble spurt 
om jeg hadde lyst til å være kvinnekontakt. Det å 
kunne få muligheten til å jobbe for at flere jenter 
kommer seg ut i skogen og få mulighet til å oppleve 
denne utrolige fine hobbyen som handler om spen-
ning, naturopplevelser, rekreasjon, avkobling og ka-
meratskap er noe jeg unner alle. 

De siste årene er det gledelig å se at det blir fle-
re jenter som melder seg på jegerprøvekursene. I 
Akershus har vi 7 032 registrerte kvinnelige jegere, 
men bare 1 971 betalte jegeravgiften i 2018.

At jenter tar jegerprøven, men som ikke kommer 
seg på jakt er noe vi må gjøre noe med. Det er der-
for vi ønsker å jobbe for at det skal arrangeres man-
ge aktiviteter for jenter. 

I Akershus arrangeres det er både fiske, sopp og 
bærtur, hagleskying og rifleskyting.

Det skal arrangeres duejakt i august og september 
på flere steder. Rådyrjakt er planlagt 9. november 
og elgjakt er planlagt fra 23. til 25. oktober. Info 
om disse arrangementene finnes på hjemmesiden 
vår. Her er det bare å melde seg på. Det er først til 
mølla som gjelder.  

Så til slutt vil jeg oppfordre alle dere som er erfarne 
jegerjenter til å møte opp på disse aktivitetene som 
arrangeres. Det er viktig for de som er nybegynnere 
å bli kjent med dere som erfarne  jegere, og som 
allerede er i miljøet.

Ønsker dere alle en riktig fin høst med mange fine 
natur- og jaktopplevelser. 

Skitt jakt og skitt fiske! 
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I tradisjon tro har det vært fiskesommerarrangment over hele landet fra juni til august, over hele landet. I lø-
pet av sommeren har det vært 16 fiskesommer arrangementer i Akershus. Mange barn og voksne har deltatt 
og noen nye medlemmer har foreningene også fått. Her ser dere bilder fra noen av fiskesommer aktivitetene.

Fylkesmesterskap sjøfiske
Søndag 15. september 
arrangerer Bærum 
sportsfiskere FM sjøfiske 
på Krokstrand i Vestby.

Vi oppfordrer alle fiskere i alle foreninger i Akers-
hus om å ta med stanga og møte opp på Krok-
strand, sesongen er ikke over ennå!

Stevne arrangeres etter NJFF sine regler.

Påmelding fra kl. 09.00
Gangtid: 30 minutter
Fisketid: 10:00 – 14:00

Fiskesommer!

Øststanda JFF

Høland JFF

Pris: Barn kr. 0 / Junior 
kr. 50 / senior kr. 100
Kontaktperson er Knut Gullbekk: 92483108

Reglene finner dere på www.njff.no
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Ullensaker JFF – en vital 100 åring!

Stiftet i 1920 er ikke jubileet før til neste år, men alt 
tyder på at foreningen kan feire seg selv i 2020. Når 
man nærmer seg 100 er det normalt å trappe litt ned, 
men i UJFF har man hatt en voldsom utvikling de siste 
20 årene, både på anleggs- og aktivitetssiden. Takket 
være stor dugnadsinnsats på jegerprøvekurs allerede 
fra 1986 har de greid å finansiere sine aktiviteter og 
oppgradering av skyteanlegg. Bare de 15 siste årene 
har jegerprøveinstruktørene Harald Willersrud og Kjell 
Disenbroen hatt hovedansvaret for å lære opp 700 nye 
jegerprøvekandidater. Inntekten fra disse kursene har 
bidratt til at de i dag sitter på et av Romerikes beste 
anlegg, med skeet, sporting og opplæringsbane, alle 
med akustikkanlegg. I tillegg har foreningen bygd ut-
hus og grillhytte som bla er samlingssted for ungdoms-
gruppa. Klubbhuset har også fått et ansiktsløft, som 
gjør at de kan kjøre alle kurs under eget tak. Det har i 
tillegg blitt et sosialt samlingssted både for medlemmer 
og tilreisende. Dette hadde selvfølgelig ikke vært mulig 
uten en real dugnadsinnsats fra medlemmene.

Opplæringsjakt
Noen ildsjeler har flere hatter, og Kjell Disenbroen er 
en av dem. Som jegerprøveinstruktør gir han nye je-
gere den teoretiske ballasten til jegereksamen og som 
jaktleder gir han medlemmene muligheten til å skaffe 
seg den praktiske erfaringen med bla elgjakt, som kan 
være vanskelig å tilegne seg på egenhånd. Alle med-
lemmer er velkomne på opplæringsjakt, men de uten 
erfaring stiller selvfølgelig i første rekke, uansett kjønn 
og alder. Fra 2012 har det vært med inntil 11 jegere på 
opplæring hver eneste jaktdag. Det er selvfølgelig mu-
lig å være med på post uten våpen for de som ønsker 
å lære mer om elgjakta. Ikke bare medlemmer nyter 
godt av dette tilbudet, men også elever fra Jessheim 
VGS som har deltatt på fylkeslagets undervisning har 
fått lov til å lære elgjakt hos UJFF.

Et eksempel på mange gode tilbakemeldinger:
«Jeg hadde en kjempebra opplevelse på opplæringsjakt, lærte 
utrolig mye om hvordan jakta foregår og hvor mye planleg-
ging som går med. Jeg opplevde jakta som godt organisert 
med bl.a. en liste over alle som var med den dagen jakta fore-
gikk, alle tillatelser og papirer ble sjekket og man skrev under 
på at man hadde lest reglene for jakta. Dette gjorde jakta sik-
ker og førte til at ingen problemer oppstod underveis. Jeg har 
jakta med flere på dette jaktlaget før på småvilt, og har hatt 
en tilknytning til klubben siden jeg tok jegerprøven som 13 
åring og frem til nå som 18 åring. Derfor følte jeg at det var 
naturlig valg å starte min storviltjakt karriere med UJFF. 
Takker for en hyggelig jakt!
Mvh Emil»

I tillegg til elgjakta har Ullensaker JFF hatt stor suksess 
med opplæringsjakt på rådyr, som startet allerede i 
2011.

Ungdomsgruppa
Ungdomsgruppa ble oppretta 1. mai 2011 av Kjell 
Disenbroen, Jan Olav Lindskog, Jan Tore Skedsmo og 
Martin Furuseth. Allerede i 2012 var det 40 medlem-
mer hvor gruppa var svært populær og i stor vekst. 
Mange aktiviteter hadde allerede blitt gjennomført, 
og i 2014 mottok ungdomsgruppa «Ungdommens 
pris» fra ungdomsutvalget i NJFF - Akershus og et 
aktivitetstilskudd på kr. 10 000,-. I 2012 arrangerte og 
deltok også gruppa på kokkekurs på Allergot skole 
med kokk og læremester Silje Krogsæter hvor Eidsvoll 
Ullensaker Blad var tilstede og dokumenterte. Andre 
aktiviteter som er blitt gjennomført er blant annet 
knivslipekurs, matkurs, ulike typer skytinger, overnat-
tinger og sosiale aktiviteter. I dag er det 52 medlem-
mer i ungdomsgruppa og det er en stor suksess 
takket være det store engasjementet fra erfarne og 
dyktige ildsjeler.

Fiskegruppa
Fiskegruppa har ikke eksistert på mange år så dette 
valgte UJFF å gjøre noe med. I 2016 ble Aleksander 
Nafstad valgt inn som leder, med Kjell Nordbek som 
medlem og med dette fikk fiskegruppa en ny og frisk 
start. Ulike aktiviteter blir gjennomført årlig, og all 
aktivitet er stor fremgang i forhold til tidligere. Uav-
hengig av årstid blir det arrangert blant annet fiske-
turer, deltakelse i konkurranser og fluebindekvelder. 
Fiskegruppa har også deltatt aktivt på aktivitetsdagen 
som foreningen gjennomfører på Ringbanen. Dette 
er en gruppe som har høy prioritering 2019 for denne 
skal opp på et høyt nivå da dette er en aktivitet som 
alle også familier kan bedrive i Ullensaker.

Opplæringsjakt.
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Introjakt i Akershus
Konseptet introjakt kjøres for tredje året på rad og blir stadig mer populært. Ideen bak introjakt er å gi jegere 
en mulighet for å prøve og lære en jaktform med instruktører. Jakta retter seg mot nye jegere og de som ikke 
helt vet hvordan man skal komme i gang med en jaktform og de som har jaktet før, men kan tenke seg å prøve 
en annen type jakt. Vi oppfordrer spesielt unge jegere og kvinner til å prøve en introjakt, for å komme i gang 
med jakt.

I høst blir det over 400 introjakter over hele landet og 49 introjakter vil forgå i Akershus. De aller fleste vil forgå 
i regi av lokalforeninger og noen i regi av fylkeslaget med vår ungdomsleder Claus Tornsberg. På fylkeslagets 
introjakter oppfordrer vi ungdom og kvinner å bli med. Under finner dere en kort oversikt over introjaktene i 
Akershus. Hvis dere finner dette interessant kan dere gå inn på nettsiden vår og finne alle introjakten i aktivi-
tetskalenderen. Her finner dere mer informasjon og hvordan dere melder dere på.

Nettside: www.njff.no/akershus

INTROJAKT DATO STED ARRANGØR KONTAKTPERSON
August
Introjakt:	Rødrev,	lokk 17.08.2019 Annekloppa	skytebane Rælingen	jeger	og	fiskerforening Eivind	Svendsen
Introjakt	på	due 21.8.19	-	23.12.19 Tyristua Nesodden	jeger	og	fiskeforening Henrik	Jensen
Introjakt	Due 21.08.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Teori	Introjakt	-	duejakt 22.08.2019 Jakthytta	Fenstad	JFF Fenstad	Jeger-	og	Fiskerforenng Dag	Smedsrud
Introjakt	på	Due	for	Rullestol	brukere	/	Bevegelseshemmede 23.08.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	due 24.08.2019 Rostadion	v/Årungen,	Ås Ås	Jeger	og	fiskerforening Jon	Øvrum	Hansen
Introjakt	på	Due	 28.08.2019 Parkeringa	ved	Kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen

September
Introjakt	på	Due	for	Rullestolbrukere	/	Bevegelsehemmede 01.09.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	Due	 04.09.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	Due 08.09.2019 Parkeringa	ved	Kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	Due 11.09.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt:	hare	med	hund 14.09.2019 Ullensaker Rælingen	jeger	og	fiskerforening Eivind	Svendsen
Introjakt	på	Due 15.09.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt:	Småvilt,	hare	med	hund. 17.09.2019 Ullensaker Rælingen	jeger	og	fiskerforening Eivind	Svendsen
Introjakt	på	Due 18.09.2019 Parkeringa	ved	Kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Inrtojakt	på	rådyr 25.-27.09.2019	 Tyristua Nesodden	jeger	og	fiskeforening Øyvind	Johansen
Introjakt	på	Due 25.09.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt 27-29.09.2019 Flystripa,		(med	innkjøring	i	bommveg	på	Langton) Eidsvoll	Skog	Jeger	og	Fiskeforening Harry	Marthinsen
INTROJAKT	-	HAREJAKT	MED	HUND 28.09.2019 BJERKE	VELHUS BJERKE	JEGER	OG	FISKERFORENING KENNETH	STENSRUD
Introjakt:	Rådyr,	lokk 28.09.2019 Annekloppa	skytebane Rælingen	jeger	og	fiskerforening Eivind	Svendsen
Introjakt	på	Due 29.09.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen

Oktober
Introjakt	på	Due 02.10.2019 Parkeringa	ved	Kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	Gås 06.10.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	Gås 09.10.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt:	Jerpe,	lokk 12.10.2019 Annekloppa	skytebane Rælingen	jeger	og	fiskerforening Eivind	Svendsen
Introjakt	med	stående	fuglehund	på	Skogsfugl 13.10.2019 Parkeringa	ved	Kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	And 16.10.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
INTROJAKT	-	SKOGSFUGLJAKT	MED	HUND 19.10.2019 BJERKE	VELHUS BJERKE	JEGER	OG	FISKERFORENING KENNETH	STENSRUD
Intojakt	for	førstegangsjegere,	mixed;
Skogsfugl	eller	hare	-deltagere	velger	selv. 21.10.2019 Årnes Øststranda	Jeger	og	Fiskeforening Erik	Anddreassen
Introjakt	på	And 23.10.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	And 25.10.2019 Parkeringa	ved	Kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt:	Skogsfugl 26.10.2019 Annekloppa	skytebane Rælingen	jeger	og	fiskerforening Eivind	Svendsen
Introjakt	på	and	og	går 26.10.2019 Berghytta	v/Årungen,	Ås Ås	Jeger	og	fiskerforening Ivar	Nilsen
Introjakt	på	Rådyr 26.10.2019 Ødemørk Vestby	Jeger-	og	Fiskerforening Sreto	Bosnjak
Introjakt	på	And	og	Gås 27.10.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	skogsfugl	med	stående	fuglehund.	 27.10.2019 Rausjømarka	eller	Aurskog-Høland,	etteravtale NJFF	-	Akershus Per	Rune	Stav
Introjakt	på	Rådyr 30.10.2019	-	02.11.2019 Rosstadioen	v/Årungen Ås	Jeger	og	fiskerforening Jon	Øvrum	Hansen

November
INTROJAKT	-	RÅDYRJAKT	MED	HUND 03.11.2019 BJERKE	VELHUS BJERKE	JEGER	OG	FISKERFORENING KENNETH	STENSRUD
Introjakt	med	stående	fuglehund	på	Skogsfugl 03.11.2019 Parkeringa	ved	kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	med	feller	på	Røyskatt	Mår	og	Mink 09-10.11.2019 Parkeringa	ved	Kommunehuset	i	Bjørkelangen Bjørkelangen	JFF Jesper	Maj	Larsen
Introjakt	på	skogsfugl	med	stående	fuglehund.	 10.11.2019 Rausjømarka	eller	Aurskog-Høland NJFF	-	Akershus Per	Rune	Stav
Introjakt:	Jakttur,	rådyr	amp;	småvilt 15-17.11.2019 Parkering	Rælingen	rådhus Rælingen	jeger	og	fiskerforening Eivind	Svendsen
Introjakt	på	skogsfugl	med	stående	fuglehund.	 16.11.2019 Rausjømarka	eller	Aurskog-Høland NJFF	-	Akershus Per	Rune	Stav
Introjakt	på	skogsfugl	med	stående	fuglehund.	 23.11.2019 Rausjømarka	eller	Aurskog-Høland,	etteravtale NJFF	-	Akershus Per	Rune	Stav
Introjakt	på	skogsfugl	med	stående	fuglehund.	 30.11.2019 Rausjømarka	eller	Aurskog-Høland NJFF	-	Akershus Per	Rune	Stav

Desember
Introjakt	på	skogsfugl	med	stående	fuglehund.	 01.12.2019 Rausjømarka	eller	Aurskog-Høland NJFF	-	Akershus Per	Rune	Stav
Introjakt	på	skogsfugl	med	stående	fuglehund.	 08.12.2019 Rausjømarka	eller	Aurskog-Høland,	etteravtale NJFF	-	Akershus Per	Rune	Stav
Introjakt:	Jerpe,	lokk 14.12.2019 Annekloppa	skytebane Rælingen	jeger	og	fiskerforening Eivind	Svendsen
Introjakt	på	skogsfugl	med	stående	fuglehund.	 15.12.2019 Rausjømarka	eller	Aurskog-Høland NJFF	-	Akershus Per	Rune	Stav
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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!

Minneord om Erik Gill
Erik Gill sovnet inn den 22. juni, 75 år 
gammel. Bare at par dager før hadde han 
stått i elva og fisket laks.

Erik var en bauta i vårt miljø. Godt likt, 
godt kjent, engasjert, og man la merke til 
at Erik var tilstede i felles samlinger ved sin 
kraftfullhet og bestemthet.

Erik ble valgt inn i styret i NJFF – Akershus 
(den gang AJFF) som nestleder i 1988. I 
1990 reiste han til Svalbard, men var ikke 
vond å be da han kom tilbake i 2000. Han 
satt som nestleder frem til 2002, da ble 
han valgt til leder av fylkesstyret. Erik styrte fylkeslaget 
med stø hånd frem til 2011. Erik ble tildelt NJFF – Akers-
hus hederstegn for sin innsats i fylkeslaget. Som fylke-
sleder ved NJFF Akershus var Erik også møteleder ved 
mange av møtene ved representantskapet i NJFF.

Med 10 år i førersete overrakte han et solid og styrket 
fylkeslag til neste styreleder. Han la stor vekt på økono-

mi- og prosjektstyring. Tross en krevende 
og aktiv «sivil karriere» stilte Erik Gill opp 
i tykt og tynt nesten uten et eneste for-
fall. Han var alltid godt forberedt og ledet 
styret på en inkluderende og profesjonell 
måte. Etter at han la opp som fylkesleder 
bidro han som ordstyrer på flere av våre 
årsmøter, og i 2015 ble han valgt som le-
der av valgkomite ved Landsmøte i NJFF.

I tillegg til å være engasjert på fylkesnivå 
var Erik også engasjert på lokalt nivå, i for-
eningene. Her kan nevnes at han var med-
lem i Stjørdal JFF, Øststranda JFF, Eidsvoll 

Vestre, og til slutt mangeårig representant ved Eidsvoll 
Skog JFF.

Han ble utnevnt til æresmedlem i Eidsvoll Skog JFF på 
foreningens årsmøte 27.02.2019

Med stor respekt og i dyp takknemlighet lyser vi nå fred 
over Erik Gills gode minne.
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Revebørsen
Revebørsen i Akershus sesongen 2018-2019

Revebørsen har sine faste bidragsytere og noen nye, 
denne sesongen. Ved å melde inn fangsten til Revebør-
sen er man med i trekningen av et gavekort på kr.1000,- 
i NJFF butikken. Hver innrapporterte rev gir et lodd i 
trekningen. 68 rever ble innrapportert denne sesongen. 
Det ble rapportert inn rev fra Asker, Aurskog, Bærum, 
Gjerdrum, Nes, Nesodden, Sørum, Ski og Oppegård. 
Gjennomsnittsvekt på tispe: 5,69kg og hannrev: 6,35kg. 
Det ble rapportert inn 2 rev med skabb, ei tispe fra Bæ-
rum og ei tispe fra Nesodden. Det ble trukket 5 vinnere 
som hver mottar et gavekort pålydende kr.1000,-

Vinnerne er:
• Kjetil Fjeldvang
• Anders Aaseby
• Sven Bordewich Sivertzen
• Toby Read
• Eystein Ruud

Vi gratulerer alle revejegere i Akershus med flott fangst 
og en ekstra gratulasjon til de heldige vinnerne av ga-
vekort i «Revebørsen i Akershus» sesongen 2018-2019

A1
3_

06
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20
19

Få 34 % NJFF-rabatt  
på jakthundforsikring

Bladet Jakt & Fiske har kåret Gjensidiges 
jakthundforsikring til best i test.

Forsikringen kan utvides slik at den gir kompensasjon 
hvis noe skjer som fører til at hunden din mister 
jaktegenskapene. 

Den lave egenandelen på 15 % gjelder uansett hvor 
gammel hunden er.

Les mer på gjensidige.no/njff eller ring 915 03100
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Resultater fra stevner
Fylkesmesterskap i Akershus

FM Nordisk jaktskyting
Arrangør: Hemnes JFF
Dato: 26/5
Resultat:
1. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF
2.  Kjetil Fjeldvang, Udnes JFF
3.  Jarle Soot, Hemnes JFF

FM Elgskyting
Arrangør: Enebakk JFF
Dato: 22/6
Resultat
1.  Magne Holmbro, Høland JSK
2.  Vegard Jørgensen, Rælingen JFF
3.  Kent Halvorsen, Høland JSK

FM Figurjakt
Arrangør: Aurskog JFF/Bjørkelangen JFF
Dato: 11/5 
Resultat
1. Willy Gaustad, Udnes JFF
2. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF
3. Jesper Maj Larsen, Bjørkelangen JFF

Landsdelmesterskap 

LM Jaktfelt
Arrangør: Skogen JFF
Dato: 20. april
Resultat
1. Kent Halvorsen, Høland JSK
2. Vegar Hagen, Ytre Rendal JFF
3. Øystein Johnsen, Stange JFF

LM Nordisk Jaktskyting
Arrangør: Rakkestad og Degernes JFF
Dato: 25. mai
1. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF
2. Nikolai Torp, Skogen JSK
3. Knut Magne Bjørnstad, Rakkestad og 
 Degernes JFF

LM Figurjakt
Skjeberg OJFF,12. mai
Ingen fra Akershus på pallen, men Udnes JFF gjorde 
en hederlig innsats og fikk 5. plass (Willy Gaustad) 
og 8. plass (Bjørn Nordby). Willy stakk forøvrig av 
med Fylkesmestertittelen i figurjakt dagen før, hjem-
me i Akershus.

Norgesmesterskap

NM Jaktfelt
Løiten 28.-31. mars
Ingen fra Akershus på pallen denne gangen, men 
Jan Kristian Larsson fra Høland JSK tok en sterk 4. 
plass 

NM Nordisk jaktskyting
Det var mye bra skyting under årets NM på Løiten 
30.mai-1.juni. Selv om skytterne fra Akershus ikke 
nådde helt opp denne gangen, ble det med delt 9 
plass og en 12. plass individuelt, nok til en 2. plass i 
lagkonkurransen.
Hemnes JFF fikk 2. plass lag med
Jarle Soot
Ronny Fjeldskogen
Ole Mathias Fjeldskogen

NM Figurjakt
Ringebu JFF, 29.-30. juni
Resultat
1. Loke Gustus Holth, Trøgstad JFF
2. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF
3. Oddvar Hansen, Sarpsborg og Omegn JFF

NM jegertrap og leirduesti
Ingen pallplassering på skytterne fra Akershus den-
ne gangen, men
Fredrik Fiskerud, Bjørkelangen JFF, fikk en tredjeplass 
i klasse D1. Hans Pedersen, Frogn JFF, fikk 1.plass i 
klasse E2

NM Elgskyting
Vang JFF, 15.-20. juli

Hundegårds-
elementer

Norges billigste
• Pr. element kr 395,-
• Dør kr. 850,-
• Hjørnestag kr. 85,-
• Hundehus
• Inngangsluker
• Varmeelementer
• Oppvarmet vannkopp
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TERMINLISTE JAKTSKYTING

TERMINLISTE FISKESTEVNER

Meitefiske
Søndag 4. august inviterer Udnes JFF til åpent meitestevne på 
Finnholtsjøen.
Parkering innerst på Finholtsjøvegen (kjør forbi Haga skytebane). Mer-
ket sti derfra.
Påmelding fra kl. 09.00-10.00
Barn gratis, junior kr. 100,- og senior kr. 150,-
Gangtid 30 minutter
Fisking fra kl. 10.00-14.00
Enkelt kiosksalg
Pengepremier
Kontaktperson: Jimmy Karlsen; 90116180

FM Sjøfiske
Søndag 15. september 
Arrangør: Bærum sportsfiskere
Oppmøte Krokstrand, Vestby
Påmelding fra kl.09.00
Barn gratis, junior kr. 50,- og senior kr. 100,-
Gangtid 30 minutter
Fiske fra kl. 10.00-14.00
NJFF regler 

Akershus
DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE
Elgskyting

2. juni 3 Høland JSK Magne Holmbro 91705135 Grasåsen 0900-1100 150/80 19LE0101

22. juni FM - 3 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland 1000-1200 150/80 19LE0102

29. juni 2 + 3 Nannestad JFF Hans.O.Røtterud 48061408 Steinsgård skyteb 0830-0930 150/80 19LE0103

29. juni 2 + 3 Blaker JFF Knut Engebretsen 47328909 Dalbakk Fortløpende 150/80 19LE0104

29. juni 2 Høland JSK Magne Holmbro 91705135 Grasåsen Fortløpende 150/80 19LE0105

29. juni 2 Trøgstad JFF                    SE ØSTFOLD

30. juni 2 Skiptvedt JFF SE ØSTFOLD

30. juni 2 Svindal JFF SE ØSTFOLD

30. juni 2 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland Fortløpende 150/80 19LE0106

Uke 29 NM Vang JFF

Nordisk Jaktskyting
30.mai- 1.jun NM Løiten JFF, Hemnes JFF, Bjørkekangen JFF, Skogen JSK Løten skytebane www.njffstevner.no 19NJ0350

Lerduesti / Sporting
10. august LM Løten JFF Leirdue.net 400/250

17. august 9 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 19LS0104

18. august 9 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 19LS0105

Uke 28 NM Levanger

Jegertrap
Uke 28 NM Levanger

2 Jakt & Friluft - Zeiss cup

3 Uttak fylkeslag 3 av 4 teller

4 Interjakt Cup 50 skudd

5 oppland cup 50 skudd

6 Mabre Cup 

8 Interjakt Norgescup Lerduesti 100 skudd

9 50.- av påmelding går til trekke premie blant deltagere som starter begge dager denne helgen. Det blir også bestemanns premie

10 Interjakt Lørdagskarusell 50 skudd



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


