
Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

NJFF-Akershus INFO

N
r. 

1 
• 

M
ar

s 
20

19
 •

 Å
rg

an
g 

29



2

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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I 2018 besluttet Roviltnemdene i region 4 og 5 at revirene ved Man-
gen, Hobøl og Slettås skulle tas ut. Rett før nyttår kom avgjørelsen, 
som innebar at kun Slettåsreviret ble tatt ut.  En storstilt demonstra-
sjon blant annet fra mange av våre medlemmer i Akershus ble gjen-
nomført den 8.januar, med et fantastisk oppmøte. Demonstrasjonen 
ble avsluttet med en markering for at Stortingets vilje skal følges i 
ulvesaken. Jeg ønsker å takke alle våre medlemmer som har stilt opp 
i planleggingsfasen av uttaket ved Mangen, og ikke minst alle som 
stilte opp i forbindelse med markeringen i Oslo.

Det er nå gjennomført årsmøter ved de fleste av våre lokalforeninger 
i vårt fylke. For at NJFF skal kunne kommunisere riktig ovenfor lokal-
foreningene, er det viktig for oss at alle personer som står oppført på 
de ulike styrevervene i lokalforeningen er riktig i NJFF portalen, og at 
kontaktinformasjonen på den enkelte er oppdatert og korrekt. Dette 
innebærer også at du som enkeltstående medlem må sjekke om din 
informasjon i NJFF portalen stemmer. Det er denne informasjonen 
vedr foreningenes styre som vises på foreningens hjemmeside oven-
for våre medlemmer, og benyttes ved henvendelser fra oss og NJFF. 
Logg inn på min side og sjekk din informasjon. Styreoversikten finner 
du under «medlemsadministrasjon» på min side i NJFF portalen.

Det har vært stor aktivitet ved de fleste av våre foreninger i 2018. 
Foreningene er nå i full gang med å planlegge og gjennomføre tilsva-
rende og nye aktiviteter i 2019. Alle aktiviteter, arrangement, og kurs 
blir presentert ved foreningenes web- og Facebook sider. Det gjøres 
en stor innsats fra foreningenes styre og utvalg ved planlegging og 
gjennomføring, og vi håper at du som medlem støtter opp ved å bi-
dra ved de enkelte aktiviteter. Ta gjerne med en venn, slik at kanskje 
dette bidrar til medlemsvekst i foreningen.

Camp Villmark 2019 gjennomføres i Lillestrøm 26. til 28.april. Vi vil 
være representert på messen med ansatte fra vårt fylkeskontor, samt 
representanter fra vårt styre. På vår stand vil det blant annet foregå 
gevirdømming, skyting, synsundersøkelse, og representanter fra NJFF 
vil være tilstede. Det vil sendes ut informasjon til alle foreningers styre 
i vårt fylke, slik at foreningene har mulighet stille med en represen-
tant for å fortelle om deres aktiviteter lokalt. Dette vil koordineres av 
vårt fylkeskontor.  Ta gjerne en tur innom for en hyggelig prat!!!!!

Bjørn M.
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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
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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. 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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Fylkessekretærens HJØRNE

Fylkessekretærens hjørne

Når du sitter med årets første akershus info i hånda har vi allerede 
kommet til månedsskifte februar/mars. FM isfiske på Mjær er akkurat 
gjennomført. Grunnkurs jakthund var allerede i januar og standplass-
lederkurs i starten av februar. Mange flere stevner og kurs står på 
trappen utover året, både i regi av våre fylkesinstruktører og lokalfore-
ninger. 

Dette er også høysesong for regnskap, beretninger og årsmøter. Noen 
foreninger er allerede i mål, mens andre holder årsmøtet sitt i disse 
dager.

Felles for alle foreninger og fylkeslaget er at vi plikter å sende inn 
beretning, regnskap, årsmøteprotokoll og ny styresammensetning til 
forbundet sentralt etter endt årsmøte. Det kan enten sendes til 
njff@njff.no, eller lastes opp elektronisk via Min side på njff.no. Det 
kan selvfølgelig også sendes per post til NJFF, postboks 94, 1378 Nes-
bru.

Etter årsmøte skal alle foreninger også sende inn skjema for kontin-
gentsatser for 2020 som sendes inn så snart som mulig etter årsmøtet, 
grunnlagsåret 2018 med frist 20. februar og MVA-skjema 2019 med 
frist 1. mai. Alle disse skjemaene finner dere på nettsiden vår 
www.njff.no  under fanen organisasjon og foreningsinfo.

Alle foreninger må ha egne vedtekter og det er viktig at disse er opp-
daterte. For å se om din forening har oppdaterte vedtekter kan dere 
gå inn og sammenligne med standardvedtekter som ligger på forbun-
dets sider under organisasjon; foreningsinfo; vedtekter. Endringer må 
gjøres på foreningens årsmøte. Forbundet sentralt skal ha et arkiv med 
vedtekter til alle foreninger i organisasjonen, men mangler dessverre 
en god del og mange av disse er gamle. Vi ber derfor alle foreninger 
sende inn siste versjon av deres vedtekter til njff@njff.no.

Den 16.-18. november ble det 22. Landsmøte til NJFF avholdt. Det 
viktigste for et landsmøte er å stemme over nytt handlingsprogram 
for kommende periode og velge nytt forbundsstyre for de neste tre 
årene. Forbundsstyret er vårt øverste organ og skal sørge for at NJFF 
holder den vedtatte kursen. Denne gangen fikk NJFF-Akershus med to 
tillitsvalgte i forbundsstyret. Styreleder Bjørn Mathiesen ble valgt inn 
som styremedlem og Johnny F. Andersen ble valgt inn som første vara. 
Vi gratulerer med valget!
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Portalkurs
I 2018 ble Bjørn Kristoffer Kjelsrud (BK) fra Rælin-
gen JFF ansatt som omreisende lærer i portal og Fa-
cebook. Dette er et tilbud til alle foreninger, og de 
som har ansvar for publisering og drift av foreningens 
nett- og facebooksider. Målet er å gi alle foreninger 
et løft i publisering og portalbruk slik at vi alle kan bli 
enda bedre til å nå ut til våre medlemmer. Målet er at 
alle foreninger skal ta i bruk foreningssiden i portalen 
til NJFF. Vi har hatt besøk av BK tre kvelder og 12 
foreninger har benyttet seg av tilbudet. Etter kjem-
perespons fra deltakerne over hele landet har NJFF 
besluttet å utvide engasjementet ett år til. Det betyr 
at de foreninger som ennå ikke har deltatt, fremdeles 
har en mulighet til å bli med på kurs. Fylkeslagets øn-
ske er derfor at de foreninger som ikke har deltatt på 
portalkurs melder et ønske inn til fylkeskontoret og så 
vil vi sette opp nye kurs i 2019. De som ønsker å delta 
må ha publiseringsrettighet i foreningen.

Ønsker du å delta for din forening gi beskjed til: akershus@njff.no
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2019 er villaksens år
Fiske etter den atlantiske villaksen er for mange 
sommerens høydepunkt. Omtrent en tredjedel av 
den totale bestanden av laks hører hjemme i Nor-
ske vassdrag og årlig løser rundt 60.000 personer 
fiskeravgift for å fiske laks, sjø-ørret og sjø-røye. 
Disse artene er dermed særlig viktige for samfunn 
i hele landet, både med tanke på turisme og lokal 
verdiskapning, men også for rekreasjon og dermed 
og god folkehelse, for ikke å snakke om at dette er 
fantastiske matfisker.  

Stortinget har opprettet 52 nasjonale laksevassdrag 
og 29 nasjonale laksefjorder. Hensikten er å gi våre 
viktigste laksebestander særskilt beskyttelse. Blant 
fokusområdene er bekjempelse av Gyrodactylus sala-
ris, restaurering av leveområder, kalking og strengere 
villkår for oppdrett av laks i fjordene. Til sammen 
omfatter ordningen omtrent 75% av den norske 
villaksen. 

I Norge har vi 465 vassdrag med stedegne lakse-
bestander. Internasjonalt er det vedtatt av NASCO 
(Lakse-organisasjonene for Atlanterhavet) og NPAFC 
(Stillehavet) at 2019 skal være villaksens år. For-
målet er å fremme internasjonalt samarbeid innen 
forskning og forvaltning av villaks. Miljødirektoratet 
ønsker også en stor satsing her på berget og har i 
den anledning bedt Norges Jeger- og Fiskerforbund 
og Norske Lakseelver om å ta initiativ og koordinere 
aktiviteter i løpet av 2019. NJFF ønsker dermed å 
engasjere flest mulig av det norske folk gjennom en 
rekke arrangementer i hele landet. Det er opprettet 
en nettside for å samle informasjon om villaksens 
år. Her finner du info om villaks, arrangementer. 
Som tidligere år vil det også i år bli camp villaks flere 
steder i landet. 

Vil du lese mer om villaksens år, gå inn på: 
www.villaks2019.noHøgenhallveien 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

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

• Mye mye mer
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Har du oppdaget NJFF-appen?
Hverdagen er blitt digital, 
selv for oss jegere og fis-
kere. Verden ligger i lom-
ma, et tastetrykk unna på 
mobilen. For mange av oss 
er jakta og fisket kanskje 
nettopp en flukt fra den 
digitale hverdagen. Jeg hø-
rer nok til den kategorien, 
men inn i mellom finner 
jeg nyttige digitale verktøy 
å benytte også under jakt 
og fiske. NJFF-appen er de-
finitivt en av dem!

NJFF-appen har vært en 
kjempesuksess etter at den 
ble lansert, så langt er den lastet ned av over 100.000 
smarttelefonbrukere! Her finner du noe nyttig, enten 
du er jeger eller fisker. 

For jegeren:
- Jakttidskalender med oppdatert oversikt over jakt-

tidene på alle de jaktbare artene.
- Sportegn. Oversikt over sporene til de viktigste arte-

ne, med sporrekker og muligheter for identifisering 
ved hjelp av kamera.

- Gevirsider, med oversikt over NJFFs gevirdommere, 
rekordliste og gevirveileder.

- NJFFs skytebaneguide, med kartfesting og veianvis-
ning til alle NJFFs skytebaner.

- Mørningsvarsel. Her legger du inn når dyret er 
skutt, gjennomsnittstemperatur og ønsket antall 
døgngrader, og så får du beskjed når kjøttet er fer-
dig mørnet!

- Ammoguiden gir deg anbefalinger for valgt ammu-
nisjonstype til ulike former for jakt. 

- Lokkelyder til en rekke jaktformer. Lokkelydene spil-
les av rett fra telefonen. 

For fiskeren:
- Fiskearter i en grei oversikt med nødvendige nøk-

kelopplysninger, bilder mm 
- Kartoversikt over tilrettelagte handicapfiskeplasser i 

hele landet.
- Kartoversikt over båtramper der du kan sjøsette båt 

fra tilhenger.
- K-faktorkalkulator. Hvor feit var egentlig fisken du 

fikk?
- Vektkalkulator ut fra art og lengde. 

For alle: 
- Nyhetsstrøm. Følg med i jakt- og fiske-Norge med 

nyhetsoppdatering fra njff.no fortløpende.
- Tidevannstabell som tar utgangspunkt i der du er. 
- Månefaser i en oversiktlig tabell.
- Tider for sol opp/ned der du er.
 
Rett hjem-appen
I tillegg kan du også laste ned «Rett hjem-appen», 
som rett og slett er genial. 
Dette er en helt enkel GPS-funksjon som punktfes-
ter stedet der du står når du starter appen, for ek-
sempel ved bilen der du starter jakt- eller fisketuren. 
Kompassnåla vil deretter alltid vise vei tilbake til dette 
punktet, samt oppgi avstand til startpunktet. «Rett 
hjem-appen» erstatter ikke en fullverdig GPS eller 
kart og kompass, men er tenkt som et «idiotsikkert» 
hjelpemiddel. I motsetning til mange andre tur-apper 
er «Rett hjem» ikke avhengig av mobildekning for 
å fungere. Appen bruker mobilens innebygde GPS-
mottaker og kompass for å finne fram. 

Både NJFF-appen og Rett hjem-appen kan lastes ned 
på App Store for iPhone og på Google Play for Andro-
id-telefoner. NJFF-appen er gratis, mens Rett hjem-
appen koster noen få kroner. 

Espen Farstad
Infosjef NJFF 
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Elgjakt for jenter

Høsten 2018 arrangerte fylkeslaget elgjakt for jenter. 
Dette er et samarbeide med Nord-Odal kommune-
skoger og Finn Disenbroen som er jaktansvarlig der. 
Elgjaktkurset har vært kjørt tidligere, men har ligget 
brakk et par år og vi tenkte det var på tide å børste 
støv av tilbudet. Dette er et flott tilbud hvis du har 
lyst til å prøve storviltjakt uten å forplikte deg til å 
være med på et lag, eller for å lære litt om hvordan 
elgjakta foregår. I september hadde vi 6 påmeldte og 
inviterte til informasjonskveld og skyting.

Selve jakten foregår i Nord-Odal med profesjonell 
jaktguide og gode hunder. Vi hadde fått tildelt 29.-
31. oktober med overnatting i Gjeddvasskoiene som 
ligger i terrenget, med god plass til deltakeren, og 
alle fasiliteter. Selv om vi hadde et litt frafall frem 
mot jakta, møtte 4 spente jenter til jaktstart. 

Jakta er godt organisert og deltakerne blir godt 
tatt vare på. Med en god kartløsning lastet ned på 
telefonen var det lett å finne riktig post. Med over 
hundre poster i terrenget er det greit for en som 
ikke er kjent og ha alle poster merket på et kart på 
mobilen.  

Morgenen startet alltid i grålysningen rundt bålet 
ved slakteplassen. Etter en gjennomgang av hvordan 
første drev skulle foregå, ble poster fordelt blant 
deltakerne og marsordre gitt.

Jegerne ble vist ut på post av de som var mer kjent 
og nytt drev avløste raskt det andre. Selv om vi 
hadde elg i de fleste drevene, trakk elgen det lengste 

Samling rundt bålet.

Ut på post.
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strået og manøvrerte elegant rundt postene, med 
bare et glimt av den i ny og ne.

Jaktværet var som det hør og bør i slutten av okto-
ber med kuldegrader, snøbyger i spedd en tåkedott 
avløst av regn. Selv om noen ble kalde og andre 
svett og våte, ble det fort glemt når vi benket oss 
rundt bålet i grillkoia. Praten gikk livlig om alt som 
var opplevd i de første drevene, men når man har 
det hyggelig går tiden fort. Mørket kommer tidlig i 
slutten av oktober så matpausen ble raskt avløst av 
nye drev.

Gjeddvasskoia.

Mat på bål.

På post.

Det ble dessverre ingen elg på denne jakta, men 
deltakerne fikk både kunnskap og opplevelser i løpet 
av de tre jaktdagene. 

Ved mørkets frembrudd siste dagen samles vi for å 
avslutte jakta. Det første den ene nye jegeren sier 
til meg er at hun ikke har lyst til å reise hjem. Alle 
var skjønt enige om at dette ville de være med på 
til neste høst også. Da tenker jeg at dette var vellyk-
ket.  Det er nok ikke fall og store trofeer som er det 
viktigste for en ny jeger, men å høste erfaring, kunn-
skap og oppleve mestring!

Ny elgjakt til høsten
Den 23-25. oktober har vi avtalt ny elgjakt i Nord-
Odal. Informasjon blir lagt ut på nettsiden og face-
book når detaljene er på plass. Vi har et begrenset 
antall plasser så hvis du kan tenke deg å prøve 
elgjakt til høsten så kan du melde din interesse til 
akershus@njff.no

Rovvilttrening for jenter helga 25.-26 mai
Nord-Odal kommuneskoger og Romedal og Valset 
JFF inviterer til rovvilttrening på bjørn og ulvefigurer. 
Det blir mye skyting på løpende bjørn og ulv, vippe-
figurer og «angripende» figurer.

Pliktskudd og storviltprøve kan også avlegges i løpet 
av helga.

Gjeddvasskoiene blir base denne helga med grilling 
på lørdagskvelden.

For påmelding og informasjon kontakt 
Finn Disenbroen på tlf. 958 39 076 eller e-post: 
disenbroenfinn@hotmail.com
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NJFF-Akershus til Camp
Den 26.-28. april er det duket for årets Camp 
Villmark på Lillestrøm. NJFF-Akershus klinker til 
med aktiviteter, underholdning og medlemstil-
bud for små og store hele helgen.

Av Ann-Sophie Stene

Satser på rekruttering til 1 nøkkel – 100 båter
Utstillingsstanden til Akershus lokallag er større og 
mer innholdsrik enn noensinne. Per Rune Stav tipser 
om bassengfiske med stang for barn, skytesimulator 
som noen av aktivitetene. Det blir i tillegg mulig å 
melde seg på skyting med hagle og rifle på skyteba-
nen til Rælingen JFF. Påmelding under Camp Villmark.

- Camp Villmark er en fin arena for å rekruttere 
nye medlemmer. Dersom folk melder seg inn i vårt 
lokallag under messen 26.-28 april, får de tilbud 
om konseptet 1 nøkkel – 100 båter til halv pris. I all 
enkelhet dreier det seg om at en kjøper en nøkkel til 
100 kroner, normalpris er 200,-, og så får en tilgang 
til 100 båter over det ganske land. Båtene ligger ved 

hav, innsjøer og elver, så det er en rimelig og flott 
måte å oppleve nye sider av Norges natur på.

Flinke fagfolk briljerer bredt
Per Rune Stav er opptatt av at Akershus-standen skal 
favne om flest mulig interessegrupper. Derfor har lo-
kallaget knyttet til seg eksperter innen ulike områder 
som byr på kunnskap, tips og egne erfaringer.

• Vi har flere samarbeidspartnere på plass med gode 
medlemstilbud. Specsavers tilbyr gratis synstest 
for fiske- og jaktbriller, mens selskapet Big Fish 
Adventure stiller mannsterke med eksperter på 
havfiske. Tradisjonen tro er Espen Lynne på plass 
for å vurdere gevir, og han har også lang erfaring 
med utstopping av dyr dersom en vil vite mer om 
det. Reiseselskapet Din Tur arrangerer alt fra rorbu-
ferier, til jaktturer, laksefiske og fuglekikking pluss 
mye mer.

Introkurs soleklar 2019-prioritering
Ett av prioriteringsområdene til de 48 lokallagene i 

- 26.-28. april 2019, Norges Varemesse Lillestrøm
- Norges største møteplass for jakt-, fiske- og frilufts-

interesserte
- Cirka 25 000 besøkende, 210 utstillere
- Over 60 foredrag innen jakt, fiske, friluftsliv og 

hund fordelt på 5 scener
- Hovedtema 2019: Mat & Drikke. Eget matområde 

med foredrag, kurs og aktiviteter for barn og 
voksne

- Barnas viltkjøkken, hvor unge villmarkinger får 
prøve seg som viltkokker, og smake på spennende 
retter

- Øl-, og vinkurs hvor en lærer hvordan en kompone-
rer et godt måltid og smaker på utsøkte retter og 
viner

- Skytekurs og testskyting
- Barnas Camp Villmark; en egen speiderleir med 

masse aktiviteter og opplevelser for barna
- 63 % publikumsvekst de siste fem årene
- www.campvillmark.no

FAKTA CAMP VILLMARK
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Akershus i 2019, er å gjøre introkurs innen jakt og 
fiske mer kjent blant medlemmene. Kort fortalt hand-
ler det om å utvide egen horisont – eksempelvis jakte 
på bever når elg er det eneste en har prøvd seg på 
tidligere.
   
- Vi håper tilbudet om introkurs skaper engasje-

ment, og at så mange som mulig tar turen til 
standen vår på Camp Villmark for å få vite mer. 
Alt i alt satser vi på at dette blir tidenes messe for 
lokallagets del, så jeg oppfordrer alle våre 12.000 
medlemmer til å komme og møte likesinnede 
og slå av en hyggelig prat med oss som står her, 
avslutter Per Rune Stav.

Kvinnesatsing med mersmak
Per Anders Iversen, prosjektleder for Camp Villmark, 
forteller at messens hovedtema i 2019 er mat og 
drikke. Med kjendiskokken Andreas Viestad i spissen 
bygges det opp et gigantisk matområde med fore-
drag, opplevelser og kokkekurs for barn.

- I tillegg har vi fått på plass glitrende foredrags-
holdere og aktiviteter som vi håper kan inspirere 

flere damer til å komme seg ut i skauen. En halv 
million nordmenn har tatt jegerprøven og står 
oppført i jegerregisteret. Rundt 70 000 av disse er 
kvinner, men i 2017 og 2018 løste kun 17 700 av 
dem jegeravgiften. Derfor viderefører vi fokuset på 
jenter og jakt i 2019, og håper at så mange som 
mulig benytter messa til å gjøre seg kjent med de 
fantastiske mulighetene Norges landstrakte land 
har å by på.

Medlemsutvikling
Medlemstallene for 2018 viser at Akershus har gått 
ned i antall medlemmer med 0,83% mot landsgjen-
nomsnittet på 1,45%. Pr 31.12.18 hadde vi 12611 
medlemmer i Akershus og er en av de fylker som har 
gått minst tilbake i 2018.

I 2018 teller vi 48 foreninger i Akershus. Det er i 
midlertid ikke bare røde tall. 16 foreninger har en 
tilvekst å vise til i 2018 og 2 foreninger er uforandret, 
i motsetning til i fjor hvor bare 11 foreninger hadde 
tilvekst. De fem foreningen som har størst tilvekst i 
antall medlemmer er:

Forening Medl.31.12.18 Nye medlemmer Økning i %

Rælingen Jff 803 32 4,15 %
Ski Jff 566 18 3,28 %
Vestby Jff 259 18 7,47 %
Ås JFF 454 17 3,89 %
Oppegård JFF 395 13 3,40 %
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Kursaktivitet 2019
I en foreningsundersøkelse fra 2017 var det mange foreninger som ønsket seg flere instruktører. For å kunne 
tilrettelegge kurs for dere ønsker vi en tilbakemelding fra foreninger og medlemmer om hva dere ønsker kurs i. 
Kursønsker kan meldes inn til akershus@njff.no. Hittil i år har vi gjennomført grunnkurs jakthund i januar og 
standplassleder kurs i februar.

Kurs utover våren blir:
15.-16. mars  Hagledommerkurs m/Fylkesinstruktør hagle, Jesper Maj Larsen
22.-23. mars  Hagledommerkurs m/Fylkesinstruktør hagle, Jesper Maj Larsen
29.-30. mars  Hagledommerkurs m/Fylkesinstruktør hagle, Jesper Maj Larsen
3. april  Oppdatering aversjonsinstruktører
Mars/april  Oppdatering ettersøk
3.-4. mai  Hagleinstruktørkurs m/Fylkesinstruktør hagle, Jesper Maj Larsen
10.-11. mai  Aversjonsinstruktør
25.-26. mai  Rovvilttrening for jenter (se beskrivelse s. 9)
Mai  Ettersøk videregående
Juni  Jaktlederkurs
Juli/august  Villmarksleir for ungdom – informasjon kommer
August  rifleinstruktør kurs – informasjon kommer
Sept/okt  Gåsejaktkurs – informasjon kommer
23.-25. oktober  Elgjaktkurs for jenter

Standplasslederkurs haglebane kan holdes ute på de forskjellige klubbers baner på ordinære treningskvelder for 
de klubber som ønsker å gi sitt banemannskap dette kompetanseløftet. Kontakt Fylkeskontoret for mer info og 
avtale om kurs. Det finnes mange gode kurstilbud ute hos foreningene og jeg oppfordrer alle foreninger som 
ennå ikke har gjort det, å legge alle tilbud inn i aktivitetskalenderen og på facebook hvis dere har det. 

Zodiac Team Pro 
Waterpoof

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

Testvinner  

i «Jakt & Fiske», 

utg. 8 . 2015

Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Tlf: 90 96 90 96

www.radiocom.no

Hytera PD685GMD

Brukervennlig og robust radio
GPS
Man Down
Digital/analog
Lettlest og lyssterkt LCD fargedisplay
Vanntett (IP67)
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HÄRKILA TUNING JAKT DRESS
PRIS VEIL JAKKE 3999,-

NÅ 2399,-
PRIS VEIL BUKSE 2999,-

NÅ 1799,-
BESØK OSS PÅ JESSHEIM STORSENTER FOR FLERE GODE TILBUD

ELLER KLIKK DEG INN PÅ VÅR HJEMME SIDE BRUNST.NO
TLF:63792722
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TERMINLISTE FISKESTEVNER

Avholdte stevner

2. februar - Isfiske
Arrangør: Eidsvoll skog JFF
Sted: Hersjøen, Mogreina

24. februar - FM isfiske
Arrangør: PERCA SFK
Sted: Mjær, Enebakk

Gjenværende stevner

10. mars - Isfiske
Arrangør: Udnes JFF
Åpent stevne
Sted: Finnholtsjøen. Parkeringen innerst på finnholtsjøvegen (kjør inn 
ved Haga Skytebane)
Påmelding: kl. 09.00-10.00
Gangtid ut 30 minutter
Fisketid: kl.10.00-14.00
Pris: Barn gratis, junior kr. 100 og senior kr. 150
Kontakt: Jimmy Karlsen, tlf. 90116180, 
e-post: noffbo@hotmail.no
Enkelt kiosksalg
Pengepremier

14 april - Isfiske
Arrangør: Eidsvoll skog JFF
Åpent stevne
Sted: Øyangen
Påmelding: kl.  0930 -10.30
Gangtid ut 30 min.
Fisketid: kl. 1100 – 1500.
Gangtid inn 60 min.
Det fiskes på: Bare abbor teller. 
Pris: Barn gratis, Junior kr 50, Senior og Veteran kr 150.
Kontaktperson Terje Ranheim Tlf. 91888936.

4. august - Meitefiske
Arrangør: Udnes JFF
Åpent stevne
Sted: Finnholtsjøen. Parkeringen innerst på finnholtsjøvegen (kjør inn ved 
Haga Skytebane).
Påmelding: kl. 09.00-10.00
Gangtid: 30 minutter
Fisketid: kl. 10.00-14.00
Pris: Barn gratis, junior kr. 100 og senior kr. 150
Enkelt kiosksalg
Pengepremier

15. september - FM sjøfiske
Arrangør: Bærum Sportsfiskere
Sted: Krokstrand, Vestby
Påmelding: kl. 09.00-10.00
Fisketid: kl. 10.00-14.00
Pris: Barn gratis, junior kr. 50 og senior kr. 100
Kontakt: Knut Gullbekk, tlf. 92483108
NJFF regler

Viktige datoer for 2019
10.-12. mai: Organisasjonssamling (motivasjonshelg for tillitsvalgte i foreningene), Flå
23.-25. aug.: Organisasjonssamling (motivasjonshelg for tillitsvalgte i foreningene), Flå
5.-7. april: Organisasjonsinstruktørsamling
5.-7. april: Ungdomslederkurs (Flå)
3.-5. mai: Fylkesinstruktørsamling (rifle/hagle/hønsefugltaksering) (Flå)
3.-5. mai: Ungdomskonferansen: (Kristiansand)
6.-8. sept.: Kvinnekonferansen 2019 (Flå)

Det tas forbehold om endring i tidspunkt!

Dato Aktivitet
08.02.19: Utlysning Fiskesommer, Introjakt, Kvinneaktivitetsmidler
20.02.19: Frist innsending grunnlagsskjema
15.03.19: Søknadsfrist Fiskesommer
01.05.19: Frist for å søke MVA-kompensasjon
15.05.19: Søknadsfrist Kvinneaktivitetsmidler og Introjakt
30.05.19: Utlysning Barn- og ungdomsmidler
30.07.19: Frist bruke opp LNU og Fiskesommerstøtte 
20.09.19: Søknadsfrist Barn- og ungdomsmidler
01.12.19: Rapportering Fiskesommer, Introjakt og Kvinneaktivitetsmidler
31.12.19: Søknadsfrist Sjøørretmidler
31.12.19: Søknadsfrist Vilt- og fiskestellfond

Mer informasjon rundt disse fristen finner dere på www.njff.no under organisasjon og 
søknadsportalen. 
Under fanen organisasjon og foreningsinfo finner dere bla skjema for kontingentsatser 2020, 
grunnlagsskjema 2018, skjema for MVA-kompensasjon og innsatsmedalje.

Tilskudd- og søknadsfrister
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TERMINLISTE JAKTSKYTING
Jaktskyting Akershus
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 - 10 300/150 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 

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


