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

NJFF-Akershus INFO

N
r. 

1 
• 

M
ar

s 
20

20
 •

 Å
rg

an
g 

30



2

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

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

Hunder over hele landet 
fóres daglig med 

Sportsman´s Pride

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

Det lønnsomme 
valget!

•  La foreningen være din fórleverandør  •

www.porthos.no
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Velkommen til NJFF – Familiens år!! Det vi i løpet av året 
gjennomføres mange familiearrangement ved foreningene i vår 
region, og jeg håper flest mulig har mulighet til å delta på de 
respektive aktivitetene. Alle aktiviteter, arrangement, og kurs blir 
presentert ved foreningenes web- og Facebook sider. Det gjøres en 
stor innsats fra foreningene ved planlegging og gjennomføring, og vi 
håper at du som medlem tar med hele familien til de enkelte 
aktiviteter og er med å markere familiens år. Vi vil også markere dette 
under Camp Villmark i Lillestrøm den 27.-29. mars. Vi ønsker 
velkommen til vår stand, hvor du vil oppleve aktiviteter for barn, og 
samtidig treffe en del av NJFFs samarbeidspartnere. Vi vil være 
representert på messen med ansatte fra vårt fylkeskontor, samt 
representanter fra vårt styre. Ta gjerne en tur innom for en hyggelig 
prat og opplev våre aktiviteter!!!

Det har i løpet av 2019 vært gjort en formidabel jobb ved NJFF for å 
oppdatere og utvikle vårt medlemssystem. Man fortsetter utviklingen 
av dette i 2020, men er helt avhengig av hjelp fra foreningene, og 
deg som medlem. Foreningenes styre må etter gjennomført årsmøte 
gå inn i NJFF-portalen og oppdatere alle styreverv. I tillegg er det 
viktig for oss også at du som enkeltstående medlem må sjekke om 
din informasjon i NJFF portalen stemmer. Dette omfatter alt fra 
hjemstedsadresse til oppdatering av mailadresse. Det er denne 
registrerte informasjonen vi benytter for å kommunisere med alle 
våre medlemmer og foreningenes styre.

Vil til slutt ønske våre medlemmer og foreninger lykke til med alle 
jakt-, fiske-, og friluftsliv aktiviteter i 2020!! 

Bjørn M.

NJFF - Akershus:
Adresse: Industriveien 8
 1481 Hagan
Hjemmeside:  www.njff.no/akershus
Telefon:  63 99 82 75
E-post:  akershus@njff.no
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NESTE NUMMER
kommer ca. 1. juni

Siste frist for innlevering av stoff 
eller annonser  er 10. april

NJFF-Akershus INFO

Lederen
HAR ORDET

Mandag	30.	mars
Folkets	Hus	Strømmen
Strømsveien	61,	2010	Strømmen

kl.	18	i	kinosalen

Påmelding	av	delegater	kan	gjøres	til	
fylkeskontoret	akershus@njff.no

Vel	møtt!

Årsmøte	2020



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
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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 Skrukkelisjøen 
er akkurat gjennomført i regi av Eidsvoll Skog JFF. Terminliste for FM 
fiske- og skytegrener finner dere lenger bak i bladet. Grunnkurs jakt-
hund var allerede i starten av februar og instruktørkurs for både rifle 
og hagle er også gjennomført. Mange flere stevner og kurs står på 
trappen utover året, både i regi av våre fylkesinstruktører og lokalfore-
ninger. Du finner noen kurs listet opp på side 13. Er du ute etter kurs 
så bruk aktivitetskalenderen på våre nettsider 
https://www.njff.no/fylkeslag/akershus

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

Rapportering etter årsmøte
Felles for alle foreninger og fylkeslaget er at vi plikter å sende inn beret-
ning, regnskap, årsmøteprotokoll og ny styresammensetning til forbun-
det 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 Nesbru.

Vedtektene sier at beretning, regnskap og ny styresammensetning 
også skal sendes fylkeslaget. Rapporteringsfrist etter årsmøtet er den 
31. mars. Det er veldig viktig at fylkeskontoret mottar ny styresam-
mensetning med kontaktinformasjon etter årsmøtene, slik at vi kan nå 
de riktige personene når vi sender ut informasjon. All dokumentasjon 
kan sendes til akershus@njff.no 

NB! Husk også å oppdaterer styresammensetningen på foreningens 
nettside.

Etter årsmøte skal alle foreninger også sende inn skjema for kontin-
gentsatser for 2021 så snart som mulig (selv om satsene er uendret). 
Grunnlagsåret 2019 med frist 20. februar og MVA-skjema 2020 med 
frist 1. mai. Alle disse skjemaene finner dere på nettsiden vår 
www.njff.no  under fanen organisasjon og foreningsinfo.

Tilskudd og søknadsfrister til aktiviteter i foreningen
Det er en jungel av søknadsmuligheter der ute og ikke alltid lett å få 
oversikten. En god del er samlet i NJFF portalen under organisasjon. 
Der finner dere søknadsportalen. 

Vi gratulerer med jubileum i 2020!

Ullensaker JFF 100 år
Tunsjø JFF 90 år
Bjørkelangen JFF 70 år
Farshatten JFF 70 år
Hemnes JFF 40 år
Det norske Veritas JFF 30 år
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Her er noen eksempler på hva kan dere søke om tilskudd til:
 • Foreldrefiskekurs
  o Søknadsfrist 15. mai
  o Her kan man få kr. 5000 i støtte pluss kursmateriell
 • Fiskesommer 
  o Søknadsfrist 15. mars
  o De 200 først foreningene som søker får kr. 8000 i stimuleringsmidler
  o 100 foreninger får arrangørpakke
 • Introjakt
  o Søknadsfrist 15. mai
 • Kvinneaktivitetsmidler
  o Søknadsfrist 15. mai
 • Oppstartmidler jaktskytterskole
  o Søknadsfrist: fortløpende
  o Foreningen mottar kr. 22000 i oppstartmidler første år
  o Det vil være mulig å motta kr. 5000 i driftstøtte etter første år
 • Oppstartmidler lokale jakt- og fiskeskoler (JOFS)
  o Søknadsfrist: fortløpende
  o Foreningen mottar kr. 22000 i oppstartmidler første år
  o Det vil være mulig å motta kr. 5000 i driftsstøtte etter første år
 • Familieaktivitetsmidler
  o Søknadsfrist: 15. mai
  o Kr. 5000 i støtte
 • Sjøørretmidler
  o Søknadsfrist: 31. desember
  o Ingen fast søknadsbeløp
  o Pengene skal gå til konkrete tiltak i sjøørretvassdrag, knyttet til gytegrus og andre forbedringer 
   av gyte- og oppvekstforhold for sjøørret. Det gis ikke støtte til planarbeid, biologiske 
   undersøkelser osv.
 • NJFFs vilt- og fiskestellsfond
  o Søknadsfrist 31. desember
  o Det deles årlig ut midler til praktiske vilt- og fisketiltaksprosjekter i regi av lokalforeninger tilsluttet NJFF. 
   Der det ligger til rette for det, bør det stimuleres til samarbeid mellom lokalforeninger og fylkeslag om 
   aktuelle prosjekter. Det deles ikke ut midler til rene aktivitetestiltak.
 • Gjensidigestiftelsen
  o Søknadsfrist: 15. september
  o Gjensidigestiftelsen har fem hovedområder de satser på og som din forening bør sikte på ved søknad. 
   De fem områdene er:
   - Sikkerhet
   - Mestring og læring
   - Sosial inkludering
   - Fysisk aktivitet
   - Kosthold

Andre muligheter
 • De fleste kommuner sitter på frivillighetsmidler, kulturmidler og annet for å støtte ulike lokale tiltak, så her 
  kan det være lurt å sjekke sin egen kommune.

Huske at for å få støtte til bla fiskesommer, foreldrefiskekurs eller andre barne- og ungdomsaktiviteter må dere 
ha levert grunnlagsskjema for tildeling av barne- og ungdomsmidler, for å kunne motta støtte.
Når man får støtte til aktiviteter så er det viktig å legge de ut i aktivitetskalenderen.

Lykke til med aktiviteter, kurs og stevner i 2020!

Per Rune Stav
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«Min forening/Mitt lag»
Et klubbutviklings-prosjekt, med ideer hentet 
fra idrett og næringsliv.

Vår organisasjonsinstruktør i NJFF-A, styremedlem i 
NJFF-A, Erik Andreassen kan komme til din lokalfore-
ning for å avholde dette kurset.

Målsetting for kurset; Min forening er å skape 
motivasjon og forståelse for god foreningsdrift 
og -utvikling blant foreningenes/lagets tillitsvalgte 
personer. NJFF ønsker å hjelpe lokale foreninger til 
å utvikle seg positivt, bl.a. gjennom god forenings-
drift. Foreningene selv beslutter gjennomføring, tid 
og sted, møtelokaler mm., og gjennomfører kon-
klusjonene – NJFF bestemmer ikke noe! Dette er et 
fleksibelt opplegg, med utgangspunkt i samling(er) 
over 8 timer, fordelt på to kvelder eller en dag – det 
bestemmer dere lokalt.

Målgruppe/deltakere er styremedlemmer og andre 
tillitsvalgte/ressurspersoner i foreningene/lagene og 
ikke glem de yngre!

Gjennomføringen er at deltakerne selv skal gi den 
faktainformasjonen som er aktuell, og gjøre vur-
deringer og trekke egne konklusjoner, Instruktøren 
hjelper til og sørger for selve gjennomføringen.
Og det aller beste: Det koster ikke noe!

Her er Kursplanen (som er fleksibel):

-  Åpning/presentasjon  15 min 
- Målsettingene med prosjektet og 
 hvordan det skal gjennomføres 20 min
- Status for foreningen  50 min
- Foreningens sterke og svake sider 50 min
- Målsettingene for foreningen 50 min

Avslutning dag 1, eventuelt lunsjpause 
i endagsarrangement

- Tiltak/virkemidler for å nå 
 målene for foreningen 50 min
- Ansvars- og oppgavefordeling 50 min
-  Framdriftsplan  50 min
- Avslutning med oppsummering 30 min

Etterarbeid/oppfølging: Instruktøren oppsummerer 
samlingene i en standardrapport som foreningen/
laget får tilsendt. 

Foreningen/Laget gjennomfører de oppgaver som 
det ble konkludert med under samlingen(e). Tema på 
hvert styremøte senere.

Oppfølging overfor foreningen/laget fra FL/instruktø-
ren i månedene etter ut i fra rapporten, med spørs-
mål om hvordan det går, og eventuelt tilbud om 
bistand.

Ta kontakt med Erik på erik.andreassen3@outlook.
com om dere vil ha besøk og prøve konseptet Min 
forening.

Camp villmark 2020
Hold av helga 27.-29. mars og besøk oss på Camp villmark i Lillestrøm. Som tidligere år har fylkeslaget 
ansvar for NJFF-standen. Vi vil ha med oss noen av våre samarbeidspartnere som tidligere med bla gra-
tis synsundersøkelse av Specsavers og gevirbedømming av Espen Lynne for å nevne noen. Skytebanen 
blir med i år også og aktiviteter for barna. Våre nabofylker har også vist interesse for messa og i år får 
vi med oss representanter fra NJFF Oslo, NJFF Buskerud og NJFF Østfold som skal hjelpe oss til å gjøre 
standen enda bedre enn tidligere. NJFF standen vil ligge i hall D og i år får vi en scene hvor det blir alt 
fra flåing og slakting til foredrag og matkurs for de minste.

Vel møtt! JAKT- OG 
FISKESENTERET

Spar tid og penger

kjøp billett på nett
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Zodiac Team Pro 
Waterpoof

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

BEST I TEST 2019  

Jeger, hund & våpen utg. 8

Zodiac Neo

Robust og brukervennlig jaktradio
Stort og tydelig display 
Hviskefunksjon

Zodiac Neo BT

Blåtann
Robust og brukervennlig jaktradio
Stort og tydelig display 
Hviskefunksjon

Hytera PD685GMD

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

Profesjonelle jaktradioer

Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Tlf: 90 96 90 96

www.radiocom.no
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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

Toppturer med familien
Tekst og foto: Knut Magnus Wold

I det området som tidligere het Akershus fylke er 
det mange fine topper å vandre til, som passer for 
turer med hele familien. Flere av toppene har utkiks-
tårn. Når barna skal være med på tur er det greit å 
planlegge litt på forhånd. Ta dere god tid og legg 
gjerne opp til noen små aktiviteter underveis, slik at 
det ikke blir en tur/retur toppen, og ferdig med det. 
En liten kikkert lett tilgjengelig underveis, vil kunne 

gjøre seg. Selv relativt vanlige småfugler er morsomt 
å se på i kikkert. Kanskje får dere også øye på noe i 
kikkerten, som dere ellers ville oversett? Den mentale 
tilstedeværelsen underveis på turen vil lettere gjøre 
turen til målet, med toppen som kronen på verket. 
Kart og kompass bør være med, det er noe alle vet. 
Men det er ikke nødvendigvis slik at det bør tas frem 
etter at man har gått seg bort. Barna kan ha glede 
av å se hvor man er, og står man først på toppen 
kan det være spennende å finne navn på kartet til 
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Ny medlemskapskategori

– Familiemedlemskap
Inntil to voksne og et ubestemt antall barn 
under 26 år i samme husstand og innen samme 
lokalforening. Verver du en familie får du fire poeng 
uavhengig om familien teller tre eller fem personer. 
Samlet pris for alle i Familiemedlemskap er kr. 1100,-

Samtlige i familiemedlemskapet må være NYE NJFF-
medlemmer, for at dette skal generere vervepoeng. 
Dette fordi det i realiteten er ett stk medlemskap/en 
kontingent.

Dersom en eller flere av personene som skal inngå 
i familiemedlemskapet er medlem fra før, eller har 
vært det de siste tre årene, gis det ikke vervepoeng 
for dette.

Når barn i familiemedlemskapet fyller 26 år, endres 
kategorien til hovedmedlem. Dvs ingen endringer fra dagens ordning.

Samtlige medlemmer i familiemedlemskapet får individuelle medlemsnummer.

Sidemedlemskap opprettes på samme måte som tidligere.

I forbindelse med ny medlemskategori blir 2020 i familiens tegn og det vil arrangeres mange aktiviteter 
rundt om i foreningene som er tilrettelagt for foreningene. 

de vann, myrer og andre topper man ser. Kanskje 
planlegges målet for neste tur på denne måten? En 
fisketur til det vannet, tur til en annen topp? Fanta-
sien er det eneste som setter begrensninger. 

Forslag til topper
Fjellsjøkampen i Hurdal er Akershus høyeste, med 
sine 812moh. Stien opp er tidvis bratt, men går 
igjennom et naturreservat med gammel barskog. På 
toppen er et utkikkstårn med sikteskive. Området 
kan kombineres med en fisketur i fjellsjøen. Hurdal 
JFF selger fiskekort her. Parkering ved Gjødningssæ-
tra. Gå herfra videre på grusvei, omtrent 500m. Skilt 
markerer starten på merket sti opp. Om vinteren 
kjøres det skiløyper innover grusveien. Vinterløypa til 
toppen er litt annerledes enn sommerstien. 

Marifjell, 717moh, ligger i Nannestad kommune. 
Fra Maura, følg skilting mot Nordåsen skistadion. 
Toppen ligger innenfor Marifjell naturreservat. Som-
merstid er det mulig å gå fra parkering ved Stor-

Huskeliste til turen:
• Mat og drikke
• Sitteunderlag
• Tursjokolade, etter behov
• Kart og kompass
• Kikkert
• Tørre strømper
• Vindtett jakke

vikka. Herfra er det merket sti til Marifjell. Det er 
jevn stigning med noen brattere partier. På toppen 
er det et utkikkstårn, samt en enkel åpen hytte. Det 
ligger flere fine fiskevann i området. Bjerke JFF selger 
kort til disse. Vinterstid er det flere skiløyper opp til 
toppen. Den greieste går fra Grustaket ved Nordåsen 
skistadion. 
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Sjøørretfiske i forbudssonen

Fra 15 juni i fjor trådte vernet av kysttorsk i sør i kraft. 
Vernebestemmelsen betyr i at det er forbudt å fiske 
torsk hele året i Oslofjorden. Samtidig ble det også 
forbudt å fiske i 14 definerte områder i gytetiden for 

Tekst og foto Knut Magnus Wold

Medlemskort
Savner du medlemskortet ditt? Du finner det på Min 
side. Når du går inn på nettsiden til lokalforening, 
fylkeslag eller hovedsiden til NJFF (www.njff.no) 
finner du knappen til min side i fanen øverst til 
venstre. Når du klikker på «Min side» kommer du 
til innlogging. For å logge på aID må du bruke sam-
me pålogging som til nettbanken. Når det er gjort 
er du inne på «Min side» og finner medlemskortet 
ditt. Det kan du laste ned, sende til e-posten el-
ler telefonen din slik at du har det tilgjengelig. På 
medlemskortet står også klasseføringskortet som 
du må ha hvis du deltar i jaktskyting, NJFF-grener.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å gå inn på siden 
og sjekke at vi har riktig informasjon om deg. Det 

er spesielt viktig å sjekke adresse, telefonnummer 
og e-post. Hvis noe er feil kan du endre det der.

På Min side finner du:
• Medlemskort
• Kontaktinformasjon
• Kompetanse (instruktørutdanning)
• Verv
• Medlemskap
• Interesser (her kan du krysse av for dine 
 interesser)
• Samtykke (her velger du hvordan du vil motta 
 informasjon fra NJFF)

Glad fisker.

torsk fra 1 januar til 30 april. Heldigvis med unntak for 
anadrome arter i fiskeforbudsområdene. Vi oppfordrer 
likevel alle fritidsfiskere å sette seg inn i regelverket fra 
fiskeridirektoratet, slik at man kan fiske sjøørret med god 
samvittighet nå utover våren. Les mer på fiskeridir.no. 

Våren er for mange prima sjøørret-tid. Trenger du litt 
inspirasjon eller bare ønsker å finne deg en plass, har 
Akershus fylkeslag et kart på våre nettsider som viser 
106 fiskeplasser i Oslofjorden, Drammensfjorden og 
Sandebukta. Kartet finner på våre nettsider under 
fanen fiske. 
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Medlemsutvikling
Tekst: Per Rune Stav

Medlemstallene for 2019 viser at Akershus har gått 
ned i antall medlemmer med 1,73% mot landsgjen-
nomsnittet på 2,08%. Pr 31.12.19 hadde vi 12393 
medlemmer i Akershus og er en av de fylker som har 
gått minst tilbake i %.
I 2019 teller vi 48 foreninger i Akershus. Det er 
imidlertid ikke bare røde tall. 22 foreninger har en 
tilvekst å vise til i 2019 og 2 foreninger er uforandret, 
i motsetning til i fjor hvor bare 16 foreninger hadde 
tilvekst. De fem foreningen som har størst tilvekst i 
antall medlemmer er:

Medlemsutvikling	

Medlemstallene	for	2019	viser	at	Akershus	har	gått	ned	i	antall	medlemmer	med	1,73%	mot	
landsgjennomsnittet	på	2,08%.	Pr	31.12.19	hadde	vi	12393	medlemmer	i	Akershus	og	er	en	av	de	
fylker	som	har	gått	minst	tilbake	i	%.	

I	2019	teller	vi	48	foreninger	i	Akershus.	Det	er	imidlertid	ikke	bare	røde	tall.	22	foreninger	har	en	
tilvekst	å	vise	til	i	2019	og	2	foreninger	er	uforandret,	i	motsetning	til	i	fjor	hvor	bare	16	foreninger	
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Medlemsutvikling	
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Utviklingen i antall medlemmer i Akershus 
de siste 20 år:

Skjærsliper Lundsvoll, Eventyråsen 3, 2020 Skedsmokorset
Mail: asbjorn@gokniven.no • Telefon: 412 32 168 • www.gokniven.no

Sliping av kniver
Sliping hjemme på kjøkkenbenken krever tålmodighet, 
riktig utstyr og en god porsjon med øvelse. Dette fører 
til at mange har behov for å få en profesjonell knivsliper 
til å gjøre jobben. Ta kontakt for å bestille sliping av 
din gokniv.

Salg av kniver og slipeutstyr
• Stort utvalg av knivsliperutstyr
• Slaktekniver fra den tyske knivfabrikanten Friedr. Dick
• Kniver fra Fällkniven, Helle, Strømeng Samekniver og Øyo

Se vår nettbutikk på www.gokniven.no
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Fagkonsulentens hjørne
Tekst og foto: Fagkonsulenten

Akershus fylkeskontor består i skrivende stund av 
2 faste ansatte. Fylkessekretær Per Rune Stav og 
fagkonsulent Knut Magnus Wold. Herunder følger 
fagkonsulentens hjørne, som muligens ikke blir like 
fast innslag i Akershus infoen som fylkessekretæ-
rens hjørne, men til gjengjeld derfor mer eksklusiv. 
Fagkonsulenten har et variert virke i det som sann-
synlig er Norges triveligste arbeidsplass. Arbeids-
oppgavene består av fagprosjekter, friluftsveiled-

Skolebarn tar en pause med rompe-
troll-terapi under fisketur.

Fagkonsulent i sitt rette element.

Lunsj med bål en kald dag på Isfisketur med en skoleklasse fra Oslo.

Feltkontor.

ning, samt forefallende arbeide, som høringssvar, 
nettsiden, etc. Alt fagkonsulenten kan, har han lært 
en gang. Knut Magnus er utdannet ved Høyskolen i 
Hedmark, avd. Evenstad. Her valgte han å følge alle 
fag som omhandlet ferskvannsfisk. Om din forening 
har spørsmål angående fisk, bekker, kalking eller 
annet så ikke nøl med å ta kontakt. 

Fagprosjektene omhandler gjerne fisk eller vilt og 
kartlegging i henhold til dette. Det er store og små 
prosjekter. Eksempelvis EL-fiske, tetthetsundersøkel-
ser av kreps, befaringer, etc. 
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TERMINLISTE FISKESTEVNER

Fiskestevner i Akershus 2020
Avholdte stevner

Norgescup isfiske
5. januar på Høversjøen
Arrangør: PERCA SFK

Åpent stevne isfiske
1. februar på Hersjøen
Arrangør: Eidsvoll skog JFF

FM isfiske
22. februar på Skruklisjøen
Arrangør: Eidsvoll Skog JFF

Gjenværende stevner

15. mars Isfiske
Åpent stevne
Arrangør: Udnes JFF
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

5. april Isfiske
Åpent stevne 
Arrangør: Eidsvoll skog JFF
Sted: Øyangen
Påmelding: kl.  09.30 -10.30
Gangtid ut 30 min.
Fisketid: kl. 11.00 – 15.00.
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.

23. mai Meitefiske
Åpent stevne
Arrangør: Udnes JFF
Sted: Finnholtsjøen. Parkeringen innerst på 
finnholtsjøvegen (kjør inn ved Haga Skytebane).
Påmelding: kl. 10.00-11.00
Gangtid: 30 minutter
Fisketid: kl. 11.00-15.00
Pris: Barn gratis, junior kr. 100 og senior kr. 150
Enkelt kiosksalg
Premiering/oppmerksomhet til alle barn

9. august FM Meitefiske
Arrangør: Udnes JFF
Sted: Finholtsjøen. Parkeringen innerst på Finnholtsjøvegen 
(kjør inn ved Haga Skytebane).
Påmelding: kl. 08.15-09.15
Gangtid: 45 minutter
Fisketid: kl. 10.00-14.00
Pris: Barn gratis, junior kr. 100 og senior kr. 150
Det konkurreres både individuelt og lag
Enkelt kiosksalg
Premiering/oppmerksomhet til alle barn

13. september FM Sjøfiske
Arrangør: Bærum sportsfiskere
Sted: Sjøstrand i Asker
Påmelding: kl. 09.00-09.30
Fisketid: kl. 10.00-14.00
Pris: Barn gratis, junior kr. 50 og senior kr. 100
Det konkurreres både individuelt og lag
Kontakt: Knut Gullbekk, tlf. 92483108
NJFF regler

Kurs i regi av NJFF-Akershus
18. mars Oppdatering aversjonsinstruktører
15. april Oppdatering ettersøk
24.-25. april Aversjonsinstruktørkurs
13. mai Ettersøk fase 1, del 1 – teori
6.-7. juni Fluekastekurs for jenter
13.-14. juni Ettersøk Fase 1, del 2 – praktisk 
19.-21. juni Jaktlederkurs
23. - 25. oktober Elgjaktkurs for jenter
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TERMINLISTE SKYTING

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE

Jaktfelt
2. feb. Skaubygda JFF Janne Bøhlerengen 92010786 Digerud Grendestue njffstevner 200/100 20JF0101

23. feb. Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dammerud njffstevner 200/100 20JF0102

8. mar. FM Enebakk Inge Mork 99216899 Bjerkland njffstevner 200/100 20JF0103

19. apr. Frogn JFF Bjørn Brekke 95766606 Knappelåsen njffstevner 200/150 20JF0104

26. apr. LM Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsen njffstevner 200/100 20JF0105

30.04-03.05 NM Tynset njffstevner

Elgskyting
30. mai. 1 + 2 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland 9-11 150/100 20LE0101

30. mai. 2 Svindal JFF SE ØSTFOLD Fortløpende

30. mai. 2 Skiptvedt JFF SE ØSTFOLD Fortløpende

30. mai. 2 Trøgstad JFF                    SE ØSTFOLD Fortløpende

31. mai. 1 + 2 Høland JSK Magne Holmbro 91705135 Grasåsen 9-11 150/100 20LE0102

31. mai. 2 Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dammerud Fortløpende 150/100 20LE0103

31. mai. 1 + 2 Nannestad JFF Hans.O.Røtterud 48061408 Steinsgård skyteb Fortløpende 150/100 20LE0104

20. jun. FM + 1 + 2 Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dammerud 9-11 150/100 20LE0105

28. jun. LM + 1 + 2 Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsen 9-11 200/100 20LE0106

Uke 29 NM Målselv

Nordisk Jaktskyting
10. mai. FM + LM Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsen 09 - 10 500/250 20NJ0101

Uke 21 NM Åmodt JFF

Lerduesti / Sporting
1. mai.  Frogn JFF Bjørn Brekke 95766606 Knappelåsen Leirdue.net 200/150 20LS0101

1. mai. 3 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 20LS0102

2. mai. LM + 3 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 20LS0103

3. mai. 3 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 20LS0104

10. mai. FM Blaker JFF Kristian N Berglund 40432472 Dalbakk 9-11 300/150 20LS0105

8. aug. 6 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 20LS0106

9. aug. 6 , 7 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 20LS0107

Uke 28 NM Målselv

Jegertrap
25. apr. Ullensaker JFF Tore Dalen 92654395 Ringb Gardermoen Leirdue.net 250/200 20JT0101

26. apr. Ullensaker JFF Tore Dalen 92654395 Ringb Gardermoen Leirdue.net 250/200 20JT0102

9. mai.  Bjerke JFF Øyvind L Oppegård 98064818 Steinsgård 10-14 250/200 20JT0103

Figurjakt
9. mai. Prøve NM + 4 Aurskog/Bjørkelangen Jesper.M.Larsen 92048900 Grandalen/aurskog Leirdue.net 250/150 20FJ0101

29. mar. FM + 5 + 4 Udnes JFF K.I.Vermundsberget 95218839 Haga Skytterhus 0930-12 250/150 20FJ0102

26. apr. LM Skjeberg OJFF

27. jun. NM Aurskog/bjørkelangen 20FJ0103

1 Uttak fylkeslagsskyting 4/5 teller

2 Jakt & Friluft - Zeiss cup

3 Bjørkelangen JFF 70 år  3 stevner

4 Mabre Cup 

5 Jegermesteren

6 Interjakt Norgescup Lerduesti 100 skudd

7 Finale interjakt Norgescup 100 Duer
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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


