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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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Ved fjorårets Akershus info nr.4 var NJFF portalen og foreningenes 
facebooksider et tema. I år, som i fjor, ønsker jeg å oppfordre alle 
våre foreninger til å benytte egne hjemme- og facebooksider til å 
profilere seg ovenfor egne medlemmer. I tillegg gir det alle medlem-
mer en god innsikt i foreningens aktiviteter, samt at medlemmene 
har mulighet til å kommunisere direkte med den enkelte forening. 
NJFF ansatte Bjørn Kristoffer Kjelsrud i et prosjekt som skulle hjelpe 
foreningene til å bli bedre på web og facebook. Til nå er Østfold, 
Vest Agder, Buskerud, Telemark, Hordaland, Rogaland og Finnmark 
besøkt av NJFFs «Foreningshjelper». Nå har endelig Akershus stått 
for tur. Fylkessekretær Per-Rune Stav hadde på forhånd informert, 
invitert, mailet, ringt og purret på alle foreningene, for å få dem til 
å stille opp. Det fungerte veldig bra, da det var godt oppmøte på 
så godt som alle kurskveldene. Blide og interesserte deltagere med 
masse spørsmål, kommentarer og innspill gjorde kveldene til en vel-
dig hyggelig opplevelse. I tillegg var det nok flere som lærte et triks 
eller to for å gjøre hele publiseringsprosessen noe enklere. Viktighe-
ten av at lokalforeningene er synlige på nettet og i sosiale medier ble 
understreket flere ganger, og måten foreningene best kobler dette 
sammen, ble gjennomgått. Det å gjøre det lettvint for alle de som vil, 
men som ikke vet hvordan, hvor eller når, er det viktigste bak NJFFs 
satsing på nett. Kombinerer man bruk av foreningens nettsider i 
NJFF portalen med en overordnet facebook «strategi» når man etter 
hvert ut til veldig mange. Langt flere enn den gamle A4 plakaten som 
tidligere år ble hengt opp på det lokale S-laget eller den lille notisen 
i lokalavisa. «Internetten» har kommet for å bli, det må vi utnytte til 
vår fordel slik at flest av dere meldemmer får muligheten til å oppleve 
hvor fantastisk vi egentlig har det her i Akershus og i landet for øvrig. 
I uke 2-2019 planlegges flere portalkurs, og dette kan du lese mer 
om på side 11 i denne info’n.

Tidligere i år ble det besluttet fra Roviltnemdene i region 4 og 5 at 
revirene ved Mangen, Hobøl og Slettås skulle tas ut. I påvente av 
Miljødirektoratets avgjørelse planlegges det i disse dager gjennomfø-
ring av neste års uttak. Det er en stor organisering som gjennomføres 
for uttaket av Mangen reviret i vår region, og NJFF Akershus er med 
i organiseringen av dette i samarbeid med grunneiere, elglag og 
lokalforeninger. I planleggingsprosessen benytter man blant annet 
erfaringene fra Hedmark.

I november gjennomføres NJFF Landsmøte ved Clarion Hotel & 
Congress på Gardermoen. Det skal velges nytt forbundsstyre, og det 
er mange viktige landsmøtesaker som er satt på agendaen. Det er et 
stort ønske fra oss ved NJFF Akershus om at våre medlemmer enga-
sjerer seg, og informasjon om landsmøtet og alle respektive saker kan 
leses på njff.no

Det er snart årsmøteplanlegging ved de fleste foreninger i vårt fylke. 
Det er viktig for oss at du som medlem i lokal forening engasjerer 
deg og stiller på din lokalforenings årsmøte. Vi ved NJFF Akershus er 
også i full gang med planlegging, og vi håper at flest mulig av våre 
foreninger stiller med delegater til vårt årsmøte. Tid for vårt årsmøte 
kan du lese mer om på side 4.

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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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
Ungdomsansv. Claus Tornsberg 98409575 
 claus.tornsberg@gmail.com  
 Barn/Ungdom-Hagleskyting
Kvinnekont. Mona Narvestad-Hansen  
 monanarv@gmail.com 
 Kvinne/jakt
Styremedl. Caroline Waller 92627397 
 caroline.waller@gmail.com 
Styremedl. Bent Olav Nydahl 91315066 
 bentN@riis.no
 Fiske/kalking
Styremedl. Per Steinar Slang 95082363 
 persteinarslang@gmail.com
 Rovviltkontakt
Styremedl. Erik Andreassen 91836112 
 erik.andreassen3@outlook.com 
 Organisasjonskontakt/hund
Styremedl. Hans Chr. Wilter 93036085
 hcw@07.no
 Presse, marked, Web/FB
Varamedl. Bjørn Magne Berge 45141880 
 bjornmberge@icloud.com
Varamedl. Cato Røenbakken 98819232
 abbor1@icloud.com
Kontaktpers. Per Rune Stav 95134712 
 akershus@njff.no 

Fylkesinstruktører
Hagleskyting Jesper Maj Larsen 92048900
Aversjon Jonny F. Andersen 90245118
Ettersøk Kjell Disenbroen 91171735
Rifleskyting Hans Olav Røtterud 48061408
Jakthund-
dressur Liv Anine Imset 93499996
Fluekasting Bent Nydahl 91315066  

Administrasjonen 63998275
Fylkessekretær Per Rune Stav 95134712

Fagkonsulenter
 Knut Magnus Wold 46932939
 Hjalmar Eide 92401982
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Gaupetaksering 
2018/2019

Tekst: Knut Magnus Wold

Siden 2015 har NJFF fått ansvaret med å registrere antall gauper i 
Norge. Takseringen foregår ved at man registrerer familiegrupper av 
gaupe, dvs. hunn gaupe med unger. Registeringen foregår ved at man 
systematisk utfører søk etter spor. Når så mulige spor etter gaupe blir 
funnet kontaktes rovviltpersonell hos Statens Naturoppsyn (SNO) for 
å undersøke sporet og bekrefte eller avkrefte funnet. Pr. i dag blir det 
ikke utført DNA analyser på rutinemessig som en del av overvåknin-
gen. 

Fra fjorårets registeringssesong er det påvist 262 familiegrupper i Skan-
dinavia. I Norge og Sverige foregår registreringen på samme måte. Be-
regninger basert på resultater fra forrige sporingssesong før kvotejakta 
i 2018, tilsier ca. 340 gauper i Norge, utfra 57,5 registrerte familiegrup-
per. Det nasjonale bestandsmålet ligger på 65 årlige familiegrupper. 
Norge er delt inn i 8 forvaltningsregioner, hvorav vi i Akershus ligger i 
region 4. Region 4 består av Oslo, Akershus og Østfold. Bestandssta-
tusen i vår region lå i 2018 på 1,25 familiegrupper før jakt, mot et be-
standsmål på 6 familiegrupper. Grunnen til det ujevne tallet 1,25 er at 
avstandskriteriene i registreringsarbeidet. Dersom en familiegruppe er 
innenfor en viss avstand i tid og lengde fra en annen region, vil denne 
telle som en halv familiegruppe. 

Det er disse tallene som bestemmer hvor vidt det blir kvotejakt på 
Gaupe i våre områder eller ei. Registreringen foregår ved at personell 
gjør søker aktivt etter spor. De har da med seg en GPS med sporlog-
ger på, slik at vi kan dokumentere hvor og når det er søkt etter spor. 
Registreringsperioden er fra 01. oktober til 28 (29) februar. Sporingen 

Lørdag 16. mars
Delegatmøte for foreningene 
før årsmøtet.

Foreningene tilskrives om 
tid og sted.

NJFF Akershus årsmøte 2019
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Styret i NJFF-Akershus ønsker å stimulere til god for-
eningsdrift ved å dele ut prisen «Årets forening».

Prisen til årets forening skal stimulere til god drift, ny-
tenkning og medlemsvekst. Man bør også vektlegge 
årsplaner, bruk av media og prosjektarbeider. 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.

Foreningens pris

Ungdommens pris tildeles en Akershusforening som 
har gjort en særlig innsats for godt barne- og ung-
domsarbeid. Ungdomsutvalget 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 2019. Ungdommens pris deles ut 
på NJFF-Akershus sitt årsmøte, hvor vinner mottar 
diplom og gavesjekk.

Ungdommens pris

gjennomføres til fots, ski eller truger. Det kan også 
gjennomføres fra bil på brøytede skogsbilveier. Spo-
rene må gjerne følges et stykke for å avdekke om det 
er et enkelt individ eller en familiegruppe, da de ofte 
går i hverandres spor, særlig ved mye og løs snø. Husk 
og ikke gå i sporløypen. 

Les mer om hvordan registreringsarbeidet fungerer på 
www.rovdata.no. Ønsker du å bidra med sporing i 
Akershus, kan du ta kontakt med fagkonsulent Knut 
Magnus Wold ved NJFF Akershus fylkeskontor. 
Epost: kmw@njff.no

Data hentet fra www.rovdata.no 

Konferanse 
for tillitsvalgte 2019
Helga 9.-10. februar er det NJFF-Oslo sin tur til å være 
vertskap for konferansen for tillitsvalgte i Akershus, 
Oslo, Hedmark og Østfold. Målet er som vanlig å gi 
tillitsvalgte et faglig og sosialt innputt. Vi oppfordrer 
foreningene i Akershus til å sende sine tillitsvalgte til 
årets samling. Dette er en ypperlig mulighet for for-
eningen til å utvide sitt nettverk på tvers av forenings- 
og fylkesgrenser. 

Mer informasjon og program sendes foreningene så 
fort den foreligger.
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Vil du være med å utvikle jakt- 
og fiskeinteressene i Akershus?
NJFF-Akershus er bindeleddet mellom foreninge-
ne i fylket. Fylkeslaget har ca. 12000 medlemmer. 
NJFF-Akershus ledes av et styrer på 12 personer. 
Medlemmer 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 fiskeinteres-
sene og fylkeslaget videre. NJFF er en viktig aktør 
for å påvirke rammebetingelsene for jakt og fiske 
og har engasjert seg i saker som sportsfiskets år, 
blyhagl, rovviltforvaltning, nattjakt- og ettersøks-
regelverk. 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? Da ønsker vi at forslag meldes inn til valgko-
miteen innen 15. februar 2019.

Valgkomiteen består av Arne Aaberg, 
Jesper Maj Larsen og John Trygve Bæraas
Arne Aaberg
Leder av valgkomiteen
Tlf: 90193801
aaaberg@online.no

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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JAKT- OG 
FISKESENTERET

Spar tid og penger

kjøp billett på nett

Villsvinjakt

Gratis trikintester til 
prøvetaking
Tekst Per Rune Stav / njff.no

Har du felt villsvin er det viktig å 
sjekke om villsvinet har trikiner. 
Veterinærinstituttet tilbyr gratis 
trikintester mot at det leveres 
prøver av felte villsvin. 

Sett for prøvetaking kan fås ved 
henvendelse til våre fylkeskontor i 
Østfold, Akershus eller Hedmark.
Vi oppfordrer alle villsvinjegere å 
ha et slikt prøvesett tilgjengelig 
dersom det planlegges villsvinjakt 
i Norge. Her er det mye penger å 
spare på gratis trikintest samtidig 
som de innsendte prøvene bidrar 
til en god overvåking av helsetil-
standen i villsvinbestanden. 
Carl Andreas Grøntvedt (carl-
andreas.grontvedt@vetinst.no), 
svinehelseansvarlig i Veterinærin-
stituttet, kan også bidra med mer 
informasjon og prøvesett. 
Om trikiner

Trikiner (Trichinella spiralis) er en 
parasitt som kan gi sykdommen 

Foto: iStockphoto.

trikinose. I Norge finnes trikiner 
kun sporadisk hos husdyr. Blant 
viltlevende dyr i Norge, er det 
derimot kjent at trikiner finnes. 
Man kan derfor ikke utelukke 
at det også kan finnes trikiner i 
viltkjøtt.

For mennesker er det svinekjøtt 
som er den viktigste smittekilden, 
men kjøtt fra andre pattedyr kan 
inneholde trikiner, f.eks. villsvin 
og bjørn. Hvis man spiser infisert 
kjøtt, vil trikinlarvene vandre gjen-
nom tarmveggen og føres med 
blodet til muskelvevet. Etter noen 
uker får man symptomer som fe-
ber, akutte muskelsmerter, utslett 
og ødem.

Norge har en omfattende kontroll 
av trikiner. Hvert eneste slakt av 
svin og hest blir undersøkt for 
trikiner i kjøttet. Det skal også 
gjøres på alt oppdrettsvilt som 
kan bli smittet av trikiner. Villsvin 
og bjørn som skal omsettes som 
mat for mennesker, skal også 

Camp villmark 2019
Helga 26.-28. april er det messetid på Camp villmark i Lillestrøm. NJFF-
Akershus fortsetter samarbeidet med Camp villmark og i 2019 får vi en 
enda større stand. I den midterste hallen får vi 150m2 til disposisjon og 
ligger dermed midt i smørøyet. Denne skal fylles med aktivitet, infor-
masjon og blide medhjelpere. Vi vil benytte anledningen til å takke alle 
som var med å bidra på campen i 2018. Det var en fantastisk innsats 
som ble lagt merke til. Målet er å få enda flere frivillige og lage en enda 
bedre stand i 2019. For de som ønsker å bidra er det bare å melde det 
inn til fylkeskontoret til akershus@njff.no. Vi tilskriver alle foreninger på 
nyåret hvor dere inviteres til å delta på NJFF- standen, på Camp vill-
mark.

undersøkes av Mattilsynet. Mat-
tilsynet oppfordrer jegere til å få 
undersøkt alt slikt vilt, også det 
som skal konsumeres privat.

Du kan lese mer om trikiner på: 
https://www.vetinst.no/sykdom-
og-agens/trikiner
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Fylkesinstruktør 
Aversjons dressur

Johnny F. Andersen 65 år fra Maura, Bjerke JFF og 
styremedlem i NJFF-Akershus siden 2012.
Styremedlem i Norsk irsksetterklub 1981 – 1988 siste 
4 år som formann.
Styremedlem i Bjerke JFF siden 1989 – 2016 som 
leder for jaktskytter, jakt og jakthundutvalget, nest-
leder og de siste 8 år som leder.
Jobber hos Interjakt Børselars AS på Dal som avd. 
leder jakt og jaktvåpen.

Sin første egne hund i 1968, pointer Gaupedalens 
Zita fra kennel Gaupedalens v/Egil Finstad. Med an-
dre ord, hund i 50 år.  Har i tillegg vært innom raser 
som pointer, gordonsetter, engelsksetter, breton og 
strihåret dachshund. Jakter mye med sine, irsk setter 
Gutten på 8 år og pointer Black-Boy 4 år etter skogs-
fugl hjemme i Nannestad og ved hytta i Trysil. Jakter 
også i Sverige og Danmark etter fasan og rapphøns. 
Deltar på en del jaktprøver, dog uten å ha vært av 
de største premiesamlere, men noen har det blitt 
både i Danmark, Sverige og her hjemme, bl.a. 1.pr 
ettersøk, blod og ferskspor med strihåret dachshund. 
De siste 2 år med topp premieringeringer med poin-
teren Black Boy på skogsfuglprøver, noe som har ført 
til NM start både på skog og lavland. Oppnådde her 
sterke 1.VK og 3.VK premieringer både i kvalifisering 
og semifinale, men uten å bli plassert i finalen.
Ivrig rådyr og hjortejeger, men har ikke hund for 
dette pr. nå. Innehar etter flere turer god erfaring fra 
jakt i Afrika, også med farlig vilt…

Startet autorisasjonsveien som aversjons instruktør i 
1984 sammen med bl.a. Thor Eggen, Bror Vold, Ann 
Mari og Harald Lundstedt med NESKs Harald Aune 
som mentor og instruktør. Fungert som aversjons 
instruktør fra 1.januar 1985. Fylkesinstruktør siden 
2017

Er opptatt av at flest mulig skal ha en glad og «livat» 
godt dressert hund med et stødig gemytt og som er 
en velfungerende familiehund og ikke minst at den 
er bufesikker, da har vi en god jaktkamerat … 

Er også autorisert:
- Aversjons instruktør
- Jegerprøveinstruktør
- Ettersøksinstruktør

- Dressurinstruktør
- Jakthundinstruktør trinn 2
- Hagleskytter instruktør
- Trofè dommer
- NKK aut. Jaktprøvedommer, ettersøk

Plan for 2019:
- Grunnkurs, 21 timer (fredag ettermiddag/kveld, 
lørdag t.o.m. lunsj søndag) 18. – 20. januar 2019
- Oppdatering (en ettermiddag) av allerede autori-
serte aversjonsinstruktører i mars/april 2019
- Nytt instruktørkurs aversjon (fredag ettermiddag, 
lørdag t.o.m. lunsj søndag) i løpet av mai 2019

KK Import
Vestliveien 3, 1960 Løken • Tlf. 97 66 23 50 
Epost: willkri@online.no • www.kkimport.no
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FM tradisjonelt meite 2018

Lørdag 8. september arrangerte Eidsvoll skog JFF FM 
på Søndre Holsjøen. I flott høstvær var det Terje Tør-
moen som hadde dagen etter fire timers fiske. Det ble 
klart ved innveiing da han var den eneste fiskeren som 
bikket 4kg hele 850gr foran andreplass og sølvvinner 
Tommy Iversen. Bronseplassen var det mer rift om 
og her var det Jonas Bekkedal som trakk det lengste 
strået.

Resultat for FM meite ble som følger:
1. Terje Tørmoen ESJFF   4120 gr Fylkesmester og 
 klubbmester 2018.
2. Tommy Iversen ESJFF  3270 gr
3. Jonas Bekkedal ESJFF  1770 gr

Vi takker Eidsvoll SJFF for et vel gjennomført FM.

FM sjøfiske 2018

Bærum Sportsfiskere arrangerte Fylkesmesterskap i 
sjøfiske på Sjøstrand. Klubben har som tradisjon hatt 
dette stevne de siste årene. Det vi ser er stort sett de 
samme personene som møter opp hvert år. Lillestrøm 
sp og Bærum sp er de klubbene som har med flest 
medlemmer.

Det var 12 personer som møtte, og kl. 10 startet fiske. 
Fiskeområdet var vollen i vest til Slemmestad i sør. Det 
var et stort område å fiske på. Det må nevnes at for 3 
år siden og tidligere fisket alle med sluk eller jigg etter 
torsken som dominerte fangsten den tiden. Med lite 
fisk i fjorden var nok valg av utstyr avgjørende denne 
søndagen i oktober.

Det ble fisket med agn og sluk. Siden storfisken 
uteble, var slukfiske ikke det beste å bruke denne 
dag. Brukte du agn, var sjansen for å få flere fisk/arter 
større. Det ble brukt minstemål på de mest vanlige 
artene, og fri størrelse på andre. Det ble tatt flyndre, 
kutling, makrell, sei, bergnebb og lyr. Etter 4 timers 
fiske ble fiskene veid inn. Største enkelt fisk var på ca 
1.1 kg. Det var en lyr, og som den eneste deltaker fra 
Arbeidernes JFF(Oslo) som fikk. Det ble ikke de store 
fangstene i kilo. Vinneren Knut Gullbekk fikk 1.2 kg. 
Den fangsten bestod av 4 lyr, 1 makrell og 2 kutling. 
  

Resultat for FM sjøfiske ble som følger:
1. Knut Gullbekk Bærum sp. 1.210 gr
2. Odd R. Olsen. Lillestrøm sp. 850 gr
3. Stein Ødegård. Lillestrøm sp. 570 gr
 
NJFF-Akershus takker Bærum sportsfiskere for vel 
gjennomført arrangement.
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Fiskesommer 2018 på 
NM i lerdue (Kroken og Sannidal) med Bjørkelangen JFF

Av Jesper Maj Larsen

Det var under forberedelser til en figurpress Bjørke-
langen JFF skulle ha nede på NM uka, at ideen om 
Fiskesommer ble unnfanget. 

Hvem har jo ikke lest om hvor bra Kroken JFF har fått 
det til med sin junior og ungdomssatsning.
Derfor var det litt rart å ikke finne noe tilbud til de 20-
30 ungene som flyger rundt mellom telt og vogner 
på NM campen hvert år, Mens foreldre og foresatte 
prater om dagens skytinger og annet skyte snakk.

Det må vi forandre på tenkte gjengen fra Lerduegrup-
pa i Bjørkelangen JFF.

Litt avklaring med Morten Aakre og gutta hans nede 
i Kroken JFF og alle tillatelser var i boks. Vi hadde 
gjort avtale om 3 Fiskesommer arrangement samt 2 
introfiske kvelder. Selve fiskinga skulle forgå i Sand-
vann, bare 50 meter fra der NM campen var, så vi lå 
rett i smørøyet. Stenger, mark og utstyr ble kjøpt inn 

hos lokal forhandler på Bjørkelangen. Interjakt strakk 
seg langt på pris så vi fikk mye utstyr for en fornuftig 
penge. 

Da NM uka nærmet seg var det spenning i lufta, for 
dette var noe nytt som gjengen fra Lerduegruppa 
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Autorisert taxidermist (fagbrev)

tore

Autorisert taxidermist (fagbrev)

Autorisert Gevirdommer
Medlem av Norsk Taxidermist Forbund

-20%
på alle gevir som

skal på plate 
- ut året!

med Jesper Maj Larsen i spissen ikke hadde gjort før. 
Gjengen som reiste ned hadde leid seg inn på en låve 
som var blitt gjort om til festsal med overnattingsmu-
ligheter. Her ble det spist gode middager og fortalt 
enda bedre historier.

Det ble fisket med alle ungene som kom og ville med, 
og det var en kjempe suksess. Alle unger fikk fisk, 
masser av fisk og stor fisk, største fisken ever i hele 
verden, ble det sagt av Liam på 6 år uten at det er 
bekreftet… Grunnlaget for gode fiskehistorier er i 
hvert fall lagt nå.

Litt ut i fiskinga hadde vi laget det slik til at det ble 
servert mat til alle unger og foreldre i god BJFF stil, 
Litt utfordringer ble det grunnet bål og grillforbud, 
men ikke noe denne gjengen ikke taklet.

Gjengen fra Grasåsen har de siste 3-4 årene kjørt 
vinterskyting med matlaging som tema og har opp-
arbeidet seg solide kunnskaper om matlaging i friluft. 
Det er ikke mange klubber som har laget så mye 
forskjellig mat som gjengen fra Bjørkelangen har laget 
på Haglebanen.

Vi hadde besluttet at ungene fikk beholde stengene 
siste dagen vi fisket med dem. Det var noen av de 
minste som nesten ikke klarte å holde gledes tårene 
tilbake da de forsto at stanga en hadde fisket med ble 
sin egen til odel og eie.

Det ble også ordnet med medalje til alle deltakere 
slik at det ble en fin avslutningsseremoni rundt hele 
arrangementet.

Helt til slutt vil vi takke Kroken JFF og gjengen der 
nede for at de stilte opp for oss og løste alle ting vi 
støtte på av utfordringer under selve NM uka. Og 
en ekstra stor takk til gjengen fra Lerduegruppa som 
bruker en hel uke av ferien sin til å fiske med unger i 
NM uka.  

Takk for turen!

I uke 43 hadde Akershus besøk av Bjørn Kristoffer 
Kjelsrud, NJFF sin omreisende lærer i bruk av portal 
og Facebook. Vi fylte tre kvelder med et fornøyd 
publikum, på henholdsvis Skytta, Hvam vgs og Leikvin 
i Løken. Vi hadde to kvelder til rådighet, men pga 
manglende påmelding valgte vi å flytte de resterende 
kurskvelder til januar. Målet med kurset er at vi alle 
skal bli flinkere til å publisere på nett og facebook, slik 
at flere skal få lyst til å lese det vi legger ut.
Til alle de foreninger som ikke hadde deltakere i oktober 
oppfordrer vi dere til å delta på kurs i januar. Alt som 
kreves av deltakerne er at de har med egen pc/nettbrett 
og har brukertilgang i portalen. Foreningene kan melde 
seg på til fylkeskontoret på: akershus@njff.no.

Planlagte kurskvelder er 8., 9. og 10. januar.
Tid og sted blir annonsert senere.

Portalkurs i foreningene
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Ungdomssatsning 

i Akershus Fylkeslag
Noen av prosjektene til Akershus fylkeslag gjen-
nom 2018 har vært å jobbe direkte mot ung-
dommen. Det har vært arrangert Villmarksleir, 
Jaktcamper og Introjakter på skogsfugl med stå-
ende fuglehund. (Fortsetter frem til jaktslutt).

Av: Claus Tornsberg

Etter flere år med villmarksleir og jaktcamp kjenner 
jeg som ungdomsleder i fylkeslaget godt til fordelene 
og de positive ettervirkningene av disse prosjektene. 
Det begynner også nå, etter to år med introjakt rettet 
mot ungdom og danne seg noen inntrykk fra intro-
jaktene og hvordan de blir mottatt av ungdom. Det er 
disse inntrykkene denne artikkelen handler om. 

Villmarksleiren blir for mange årets høydepunkt og 
regne, dette kom litt overraskende på meg for noen 
år siden, når jeg fikk tilbakemeldinger fra de unge del-
takerne og deres foreldre eller foresatte. Jeg innser 
selvfølgelig at en morsom leir med mange ungdom-
mer som fisker, padler og gjør villmarksrelaterte ting 
i felleskap er spennende og givende for ungdommen 
og at det å skyte på skytterdagen, krepsefiske på 
krepsenatta og overnatting ute på en øy i Børtervan-
na, der man tar en nattlig padletur er litt utenfor van-
lig gjøremål for ungdom flest, men tilbakemeldinge-
ne jeg får er til de grader så mye sterkere enn det jeg 
trodde de skulle være. Om dette skyldes at ungdom 
av i dag er mindre i villmarka enn da jeg var ung, eller 
at ungdom av i dag bare har blitt flinkere til å sette 
ord på det, vites ikke, men tilbakemeldingene er klar, 

å være med NJFF og gjengen som holder villmarksleir 
er helt rått, dødskult og dette skal jeg definitivt være 
med på til neste år, for å bruke ungdommens egne 
ord. Riktignok har jeg lovet ungdommen å gjøre disse 
leirene mer episk for hvert år som går og skal vi tro 
foreldrene basert på tilbakemeldinger, så har vi lykkes 
i nettopp dette. Ungdommen er mer enn fornøyd og 
ønsker å ha med seg flere venner med på denne leiren 
til neste år. Påmeldingene kommer tikkende inn på 
mail, bare dager etter at villmarksleiren er over for å 
sikre plass til sønn eller datter. Tilbakemeldingene jeg 

X

’

   

Mobil: 97 66 23 50  •   Telefax: 63 85 83 43  
E-post: willkri@online.no • Internett: www.kkimport.no

KK Import      Vestliveien 3, 1960 Løken
  

VI HAR OGSÅ:
✔ Rimelige hundegårdselementer
✔ Golvvarme
    ✔ Hundehus

Oppvarmet vannskål
Holder vannet isfritt! 
24 volt.

Hytar'n
          Spruter vann på hunden    
               når den bjeffer.

Varmeelement
24 volt – godkjent 
for bruk i hunde-
hus.

Inngangsluke
Tett, lydløs og slipper inn lys.
4 standard størrelser. 



NJFF - Akershus INFO   nr. 4/2018 13

får fra foreldrene er viktige rettesnorer i vårt arbeid og 
når tilbakemeldingene er at ungdommen som kom-
mer hjem er utslitt, men snakker ikke om noe annet 
de neste 3 månedene om hva de har opplevd og selv 
foreldrene gir uttrykk for hvor overrasket de er over 
impactet dette har gitt ungdommen. 

Likeså med jaktcampen i Rondane. Signalene er at 
man blir med året etter og «jungeltelegrafen» produ-
serer nye deltakere. 

Vi fortsetter også i år med Introjakter på skogsfugl 
med stående fuglehund. Som Ungdomsansvarlig i 
fylkeslaget tar jeg med 2 til 3 introjegere med ut på 
jakt fra solen står opp til solen går ned, for en lærerik 
dag i skogen. Dette pågår fra jaktstart 10. september 

til jakta slutter 23.desember. Her også begynner nye 
signaler fra tilbakemeldingene og danne klare bilder 
av behov og betydning. Igjen blir jeg litt overrasket 
over hvor høyt de prissetter disse turene. Jeg blir til 
stadighet påminnet at det som har vært helt vanlig 
for meg i flere tiår og gjennom flere måneder i året 
er så mye sterkere i opplevelsen for en som opplever 
det for første gang. Eller for en som har jaktet en del, 
men nå får full uttelling på grunn av bruk av hund, 
nyervervet kompetanse eller bare har fått løftet inn-
sikten i denne jaktformen.  Ser også at flere av de 
som var med på introjakt i fjor ønsker å være med i 
år også. For om mulig gjenta de gode jaktopplevel-
sene. En gledelig overraskelse er også å se at flere 
kvinner/ jenter ønsker å delta på disse introjaktene. 
Noe jeg har registrert etter 30-40 introjakter relaterer 
seg også til fysiske utfordringer. Som skogsfugljegere 
tenker nok ikke vi eldre generasjoner så mye over det 
fysiske kravet det stiller til oss, men flere av de yngre 
introjegerne har blitt overrasket over hvor tungt det 
er å gå i myr og kupert terreng og da fra sola går opp 
til sola går ned, men fellesnevneren er at de ville ikke 
vært foruten, for når alt kommer til alt, så opplever de 
spennende jaktsituasjoner med hunder som står som 
spiker i stand. Tiurer som flakser opp, bålkosen midt 
på dagen og for ikke å snakke om en lærerik dag i 
skogen. Det en jeger oppfatter som en grei trenings-
dag for hunden og egen kropp kan for en ungdom 
være årets absolutte høyeste fysiske utfoldelse. Flere 
av introjegerne har påpekt at de har knust sin egen 
rekord på skrittelleren etter en dag med meg i sko-
gen.

Så jeg går ut ifra at jeg har de samme erfaringene 
som andre at jeg noen ganger glemmer hvor stort det 
var å være en ung gutt og få en abbor eller ørret på 
200 gr. At ikke vi må undervurdere betydningen for 
ungdommen og hvor mye det faktisk betyr når de er 
med oss erfarne jegere og fiskere på tur i NJFF regi. 
De ser det vi gjør med unge uerfarne øyne og impac-
tet er av klar betydning.
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TERMINLISTE JAKTSKYTING

Les mer om skytekonkuranser i regi av NJFF: 
http://www.njff.no/jakt/Sider/Terminlister-for-skytekonkurranser.aspx

TERMINLISTE FISKESTEVNER
Terminliste	fiskestevner	2019
Dato Merknad Arrangør Kontaktperson Telefon Sted Påmelding Fisketid Pris Stevnekode

02.feb åpent Eidsvoll	skog	JFF Terje	Ranheim 91888936 Hersjøen 08:30-09:30 10:00-14:00 50/150 Isfiske
03.mar åpent Udnes	JFF Jimmy	Karlsen 90116180 Finnholtsjøen 09:00-10:00 10:00-14:00 100/150 Isfiske
14.apr åpent Eidsvoll	skog	JFF Terje	Ranheim 91888936 Øyangen 09:30-10:30 10:00-15:00 50/150 Isfiske
04.aug åpent Udnes	JFF Jimmy	Karlsen 90116180 Finnholtsjøen 09:00-10:00 10:00-14:00 100/150 Meitefiske
15.sep FM Bærum	SF Knut	Gullbekk 93483108 Krokstrand,	Vestby 09:00-10:00 10:00-14:00 50/100 Sjøfiske

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE
Jaktfelt

3. februar Skaubygda JFF Tom.Z.Pedersen 90509096 Digerud Grendestue njffstevner 200/100 19JF0101
10. februar Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsen njffstevner 200/100 19JF0102
24. februar Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dammerud njffstevner 200/100 19JF0103

3. mars Enebakk Inge Mork 99216899 Bjerkland njffstevner 200/100 19JF0104
17. mars FM Nannestad JFF Hans.O.Røtterud 48061408 Steinsgård skyteb njffstevner 200/100 19JF0105

7. april Frogn JFF Sven Roar Gran 93072300 Knappelåsen njffstevner 200/150 19JF0106
20. april LM Skogen JFF njffstevner 200/100

28-31 Mars NM Løten JFF njffstevner

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
25.mai LM Rakkestad & Degernes JFF Slettemoen njffstevner.no
26. mai FM Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsen 09 - 10 500/250 19NJ0101

Lerduesti / Sporting
1. mai FM Frogn JFF Sven Roar Gran 93072300 Knappelåsen 09 - 12 200/150 19LS0101

18. mai 8 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 19LS0102
19. mai 8 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 19LS0103

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
16. mars 10 Udnes JFF Thomas Thorvaldsen 41229380 Haga/Fjellfoten Leirdue.net 250/150 19JT0101
23. mars 10 Blaker JFF Benjamin Vangen 99641512 Dalbakk Leirdue.net 250/150 19JT0102
30. mars 10 Aurskog JFF Andre Grøtlie 48869513 Grandalen Leirdue.net 250/150 19JT0103

6. april FM - 4 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 250/150 19JT0104
27. april 5 Ullensaker JFF Tore Dalen 92654395 Ringb Gardermoen Leirdue.net 250/200 19JT0105
28. april 5 Ullensaker JFF Tore Dalen 92654395 Ringb Gardermoen Leirdue.net 250/200 19JT0106
Uke 28 NM Levanger

Figurjakt
31. mars 6 Udnes JFF K.I.Vermundsberget 95218839 Haga Skytterhus 09-12 250/150 19FJ0101

11. mai FM - 6 Aurskog/Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grandalen skyteba Leirdue.net 250/150 19FJ0102
12. mai LM Skjeberg OJFF Se Østfold 09-12

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 
7
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
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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


