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

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

Hunder over hele landet 
fóres daglig med 

Sportsman´s Pride

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

Det lønnsomme 
valget!

•  La foreningen være din fórleverandør  •

www.porthos.no
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Det er snart årsmøteplanlegging ved foreningene i vårt fylke. Det er 
viktig for oss at du som medlem i lokal forening engasjerer deg, og 
stiller på din lokalforenings årsmøte. Ved dette engasjementet vil du 
som medlem kunne påvirke den enkelte forenings utvikling, fremtid, 
og gjennomføring av aktiviteter. Gå inn og lik din Facebookside, eller 
følg med på deres webside for mer informasjon.

Vi ved NJFF Akershus vil gjennomføre vårt årsmøte den 31.mars, 
og jeg håper at flest mulig delegater fra foreningene stiller til dette 
møtet. Mer informasjon om årsmøte vil opplyses om på våre web- og 
Facebooksider.

NJFF introduserte Familiemedlemsskap som en ny medlemskategori 
fra 1.oktober 2019. Dette er et medlemskap som har vært etterspurt 
i organisasjonen, og hvis man tegner dette i nå, vil dette også gjelde 
for 2020. Medlemskapet gjelder for inntil to voksne og et ubestemt 
antall barn under 26 år i samme husstand. Prisen for familiemedlem-
skap er kun kr. 1100,- per år. Mer informasjon om familiemedlem-
skapet kan man lese på njff.no. NJFF, Fylkeslag, og våre foreninger vil 
gjennom i «Familiens år-2020» gjennomføre aktiviteter for store og 
små, og vi håper våre eksisterende og nye medlemmer finner disse 
arrangementene interessante for familien

Jaktsesongen er på hell, og jeg håper våre medlemmer har hatt noen 
fantastiske opplevelser. Det er nå tid for å nyte det skutte viltet rundt 
gryter og spisebord, og i gode venners lag.  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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NESTE NUMMER
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Siste frist for innlevering av stoff 
eller annonser  er 10. januar

NJFF-Akershus INFO

Lederen
HAR ORDET

Tirsdag 31. mars
Foreningene tilskrives om tid og sted.

NJFF – Akershus 
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

2019 går mot slutten og fylkeskontoret har med glede registrert at det 
skjer mye ute i lokalmiljøene i Akershus. Mange foreninger har sine 
faste arrangementer, noen prøver noe nytt og andre har funnet andre 
foreninger å samarbeide med. Det kurses og utdannes nye instruktø-
rer for å skape aktivitet i foreningene. Det arrangeres aktiviteter for 
barn, unge, voksne, damer og menn, gutter og jenter. Det skytes, 
fiskes og jaktes, både for egen del, opplæring og konkurranser. Det 
kultiveres og drives viltstell og vi engasjerer oss i forvaltning og miljø-
spørsmål som angår oss nå og i fremtiden.

Det å drifte en forening er ikke bare enkelt. Det tar tid og det krever 
en innsats. Mange foreninger har ildsjeler som er over alt hele tiden 
og skaper aktivitet og engasjement, men husk det kjære foreninger at 
ildsjeler kan slokne. Ildsjeler trenger noen på laget. Ikke alle behøver å 
sitte i styret eller et utvalg, men som medlem kan du bidra på dugnad 
eller et arrangement. Som medlem er du med i et fellesskap og hvis 
alle kan bidra litt så vil det styrke fellesskapet. Er du ny som medlem, 
bli med du også og lær av de som har erfaring. Kanskje du sitter på 
kunnskap som foreningen trenger? Tilby din hjelp, for det er ikke alltid 
lett for et styre å finne frem til akkurat deg.

Vi er på full fart inn i 2020 og nye planer skal legges, men det er også 
viktig å oppsummere det gamle.

Alle foreninger som har fått støtte til aktiviteter må husk å rapportere 
innen frist.
1. desember: siste frist for å rapportere inn:
• Foreldrefiskekurs
• Introjakt
• Kvinneaktivitetsmidler
• Villaksens år 2019

31. desember: Frist for å søke tilskudd til:
• Vilt- og fisketiltak kommende år
• Sjøørret tiltak kommende år (rapporteres fortløpende)

31. desember: Frist for å rapportere vilt- og fisketiltaksmidler

Årsmøte i lokalforeningen skal holdes hvert år innen 15. mars
Alle foreninger er pliktige til å avholde årsmøte. Etter årsmøte skal alle 
foreninger 
• Sende inn vedtektsendringer dersom det foreligger
• Endre styresammensetning i portalen
• Endre kontingentsatser i portalen
• Nye æresmedlemmer meldes inn til njff@njff.no
• Sende inn beretning og regnskap. 
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Bemanning på fylkeskontoret
Vi har i år hatt litt lavere bemanning enn normalt da Knut Magnus har vært ute i pappapermisjon fra juni til 
november. Et av våre største prosjekter, Kalkkutt prosjektet på Råsjøen har imidlertid blitt i varetatt av Ruben 
Pettersen som har jobbet på fylkeskontoret tidligere og kjenner prosjektet.
Hjalmar Eide har fra 1. september begynt i ny jobb og har forlatt Akershuskontoret og begynt som fylkessekre-
tær i Oslo. Hjalmar har vært en del av jeger og fisk siden ungdommen da han kom inn i Oppegård JFF, hvor han 
etter hvert ble leder. I 1992 ble han valgt inn i styret til NJFF-Akershus og tok over som fylkesleder i 1998. I 2000 
ble Hjalmar ansatt som fylkessekretær i Akershus frem til 2014 da han gikk over i stilling som fagkonsulent. 
Hjalmar har med sin kunnskap og engasjement bidratt stort til der NJFF – Akershus er i dag. Han har et bren-
nende engasjement for anadrome vassdrag i indre Oslofjord og en særlig dyktig formidlingsevne av jakt, fiske 
og friluftsliv til barn og unge. Vi takker Hjalmar for innsatsen i alle disse år og ønsker lykke til i Oslo.
Heldigvis så er kontorene til Akershus og Oslo samlokalisert, så vi håper vi kan dra veksle på Hjalmar sin kunn-
skap og erfaringer i mange år fremover.

Jeg vil med dette takke for i år og ønske lykke til med foreningsarbeidet i 2020.

På de neste siden av bladet finner dere litt informasjon om det som skal skje og det som har skjedd

God jul og godt nytt år!

Per Rune Stav

Ny fiskebrygge på
Stor-Vikka
Tekst og foto: Knut Magnus Wold

Mottoet til Norges Jeger- og Fiskerforbund er «Jakt- 
og fiskeglede til alle, for alltid». For at nettop alle i 
samfunnet skal ha muligheten til å oppleve dette, 
må det tiltak til. For det er jo slik at det er flere i sam-
funnet som kan trenge litt hjelp eller tilrettelegging 
for å kunne oppleve nettopp denne gleden; jakt og 
fiskegleden. Den nye brygga i Bjerke Jeger og fisker-
forening er et av slike tiltak for å sikre at alle har mu-
ligheten til delta i det høstningsbaserte friluftslivet. 
Det er tilrettelagt med grusvei frem til brygga, slik at 
rullestolbrukere, barnevogner eller de som er dårlig 
til beins har lett adgang. Brygga ble i følge leder i fis-
keutvalget Morgan Ruste, gjort mulig med støtte fra 
gode velgjørere. Under åpningen var det rundt 30 
fremmøtte i godt fiskevær. Snorklippingen ble utført 
som seg hør og bør av Ordføreren i Nannestad, Hans 
Thue. Stor-Vikka er et godt fiskevann med ørret og 
abbor, så sjangsene for fisk burde være gode her. 
Brygga ligger i  nær tilknyttning til båtslippet, for de 
som er lokalkjente. 

Det finnes  en rekke liknende brygger rundt i vårt 
land. På Norges Jeger- og fiskerforbunds nettsider 
finnes en kartløsning med oversikt over disse. Den 
finner du nederst på siden her 
https://www.njff.no/fylkeslag/. 
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Sporprøver
For noen et nødvendig onde fordi det er et krav 
fra myndighetene for godkjenning som etter-
søkshund, for andre en artig konkurranseform.

Av: Janne Gregersen, Høland JFF

Som liten lokalforening med i underkant av 200 
medlemmer, var det med litt blandede følelser vi for 
første gang søkte Norsk Kennel Klub om ettermid-
dagsprøver for å kunne avholde ordinære prøver i 
2018. Kampen om datoene i helgene er stor, og på 
sentralt Østland er det mange klubber og foreninger 
som avholder ordinære prøver. Konklusjonen ble at 
vi ville se om det lot seg gjøre å ha ordinær prøve 
midt i uka – det gjorde det!
Foreningen hadde allerede god erfaring fra bevege-
lige blod- og fersksporprøver, men disse er lettere 
å administrere og krever ikke så mye for å få gjen-
nomført. 
De bevegelige prøvene deler vår forening opp kvar-
talsvis, for da blir det ikke så lenge for den enkelte 
deltaker å vente på at resultatene blir publisert i 
DogWeb – NKKs hundedatabase. Mens de ordinære 
prøvene til foreningen har vært avholdt midt i uka.

Nytt av året er at NKK har innført 2 klasser på ordi-
nære blodsporprøver, åpen klasse (AK) og elite klas-
se (EK). Og vi valgte å tilby begge klasser, da det et-

ter reglene er valgfritt for arrangøren hvilken/hvilke 
klasser de vil avholde. 
Det viser seg å være populært med ettermiddags-
prøve, for når påmeldingsfristen var utløpt hadde vi 
fått et betydelig høyere antall påmeldte enn forven-
tet - i begge klasser. Vår erfaring ble at det er nok 
mer hensiktsmessig å ha noe lengre påmeldings-
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frister, da 2 uker er knapt, særlig om man avholder 
prøver i den perioden eller rett etter hvor folk har 
sommerferie.... Så det var bare å hive seg rundt og 
skaffe både dommere og sporleggere. For har man 
ikke lokale dommere som kan og vil legge spor selv, 
så er man helt avhengig av sporleggere for å få gjen-
nomført. Heldigvis fikk vi på plass begge deler, tak-
ket være ildsjeler som bidrar i stort monn.

Dagen for prøven opprant, og alle de påmeldte møt-
te opp i tid til oppropet som var satt til kl. 15.00. 
Det stilte totalt 26 ekvipasjer denne dagen, hvor 16 
deltok i AK og 10 i EK. Det var spennende å skulle 
avholde EK-spor, da dette er nytt og man fram til 
prøvedagen ikke hadde gjort seg noen erfaringer 
med klassen.

I vår forening er vi så heldige at vi har sporterreng 
samlet på ett sted, så det er lett for oss å få folk ut 
i terrenget og sikre at alle finner frem og ikke «blir 
borte på veien».
Alle har fått anvist et spornummer som de skal kjøre 
til og vente ved til dommer og sporlegger dukker 
opp. Ventetid blir det for noen uansett, men årets 
løsning var så optimal som den kunne få blitt.
Det var meldt et forrykende regnvær på prøveda-
gen, men dette glimret heldigvis med sitt fravær og 
vi kunne gå tørrskodd gjennom ettermiddagen, om 
enn noe svette på ryggen fordi det var «klammert».  

Det var mange ekvipasjer som slet med å komme 
gjennom sporene sine denne dagen, så av de 26 
startende hundene var det kun 6 som gikk til premie:
AK:
1. premie og Norsk viltsporchampion: Flat Coated 
Retriever, Micawbers Norwegian Braveheart, fører 

Magnus Williamson.
1. premie og Norsk viltsporchampion: Strihåret Vor-
stehhund, Stakkhaugen’s Ghia, fører Pål Fasseland.
2. premie: Strihåret Vorstehhund, Balto, fører Martin 
Hønsi Amundsen. 
2. premie: Basset Fauve De Bretagne, Åstdalen’s 
Rambo 1, fører Øystein Bråthen.

1 EK: Labrador Retrieveren, Mylabs Spring Flower, 
fører Mona Asbjørnsen - 73 poeng.
2 EK: Border Terrier, Villjentas Cille Skog, fører Ann 
Kristin Moen - 63 poeng.

I år blir det bare én ordinær prøve i vår forenings 
regi, da terrengene vi benytter skal brukes til årets 
Norgesmesterskap i blodspor. Men vi lader til nye 
ettermiddagsprøver i 2020.

Vi kan anbefale flere foreninger å forsøke å avhol-
de ordinære prøver, det skaper miljø og er sosialt. 
Og har man egne/lokale dommere som også legger 
spor så kan det gi noen kroner til overs i klubbkassa.
Vi har fått mye positive tilbakemeldinger på våre 
prøver, og det gleder oss at flere av de startende 
har kommet på prøve hos oss flere ganger. For oss 
er det et bevis på at vi tilbyr noe folk ønsker og at 
vi leverer gode arrangement. Og dette er oppnåelig 
for de fleste.

Skulle dette med avholdelse av prøver være aktuelt 
for egen forening, men dere vet ikke hvordan? Eller 
er du hundefører som er nysgjerrig på dette med 
sporprøver? Uansett om det er snakk om bevege-
lige eller ordinære prøver, så kan både NJFF og NKK 
være behjelpelig med informasjon, der sitter det mye 
kompetanse som er klar for å hjelpe.
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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

NJFFs innsatsmedalje
Har foreningen ildsjeler som fortjener en oppmerksom-
het? Da har foreningen mulighet til å søke om innsats-
medalje til den eller de som har vist en særskilt innsats 
for foreningen. Søknad om innsatsmedalje sendes 
fylkeslaget med en begrunnelse.

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

nivå i forhold til ett eller flere av organisasjonens 
virksomhetsområder. 

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

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

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

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

• Tildelingen besluttes av Forbundsstyret.

• Overrekkelse av NJFFs innsatsmedalje skal skje ved 
egnet anledning i den enkelte forening eller fyl-
keslag. Hedersbevisningen består av medalje og 
diplom. 

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

• NJFF sentralt fører register over tildelingene av NJFFs 
innsatsmedalje.
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Foreningens pris
Styret i NJFF-Akershus ønsker å stimulere til god foreningsdrift ved å dele ut prisen «Årets forening».
Prisen til årets forening skal stimulere til god drift, nytenkning og medlemsvekst. Man bør også vektlegge 
årsplaner, bruk av media og prosjektarbeider. 

Synes du din forening fortjener denne prisen? Send inn noen ord om hva din forening gjør for å fortjene 
prisen. Forslag sendes fylkeskontoret innen 15. februar 2020. 

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.

Ungdommens 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.

Friernfondet
- Midler til barn og unge

Etter at foreningen Friern ble oppløst i 2009, ble pengene gitt til NJFF-Akershus øremerket barn og unge. 
NJFF-Akershus har derfor opprettet et fond hvor alle foreninger i Akershus kan søke om midler til gode 
prosjekter for barn og unge. Det er ønskelig at pengene går til aktivitet, men reglene for å søke fondet 
er veldig «vide» slik at man også kan søke midler til innkjøp av for eksempel lavvo, fiskeutstyr eller annet 
utstyr man trenger til aktiviteter eller samlinger. Det er ungdomsutvalget som vurderer søknadene og det 
deles ut inntil kr. 5000,- pr. år. Send søknad med beskrivelse av prosjektet til fylkeskontoret på Skytta.
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Camp villmark 2020
Sett av helga 27.-29. mars. Da går Camp villmark på Norges varemesse i Lillestrøm.

Mer informasjon kommer i neste nummer. Informasjon og invitasjon til deltakelse sendes foreningen på 
nyåret.

«Min forening/Mitt lag»

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 motiva-
sjon og forståelse for god foreningsdrift og -utvikling 
blant foreningenes/lagets tillitsvalgte personer. NJFF 
ønsker å hjelpe lokale foreninger til å utvikle seg posi-
tivt, bl.a. gjennom god foreningsdrift. Foreningene selv 
beslutter gjennomføring, tid og sted, møtelokaler mm., 
og gjennomfører konklusjonene – NJFF bestemmer 
ikke noe! Dette er et fleksibelt opplegg, med utgangs-
punkt i samling(er) over 8 timer, fordelt på to kvelder 
eller en dag – det bestemmer dere lokalt.

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

Gjennomføringen er at deltakerne selv skal gi den fak-
tainformasjonen som er aktuell, og gjøre vurderinger 
og trekke egne konklusjoner, Instruktøren hjelper til og 
sørger for selve gjennomføringen.

JAKT- OG 
FISKESENTERET

Spar tid og penger

kjøp billett på nett

Et klubbutviklings-prosjekt, med ideer hentet fra idrett og næringsliv.

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 spørsmål 
om hvordan det går, og eventuelt tilbud om bistand.
En (1) lokalforening for muligheten alt i desember 
2019. 

Ta kontakt med Erik på erik.andreassen3@outlook.com 
om dere vil ha besøk og prøve konseptet Min forening. 
Vi fortsetter selvsagt med dette i 2020 også.
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Kjære alle valgkomiteer 
i lokallag!
Det går fort til tiden da dere i lokallagene skal 
ha årsmøter, og velge inn folk i forskjellige 
styreverv. 

Tekst: Kari Mikkelrud, Kvinnekontakt Akershus

Da ønsker jeg som kvinnekontakt i NJFF-Akershus er 
å oppfordre alle lokale JFF til å velge kvinnekontakter 
inn i styrene.  Det er slik i dag at et stort flertall av 
lokallagene i Akershus ikke har noen kvinnekontak-
ter.

Vi ønsker at lokallagene skal ha kvinnekontakter som 
skal være en pådriver for å arrangere aktiviteter for 
kvinner innen jakt-, fiske og friluftsliv. 

Det er også viktig å få kvinnelige pådrivere for at 
lokallagene skal følge opp at alle jenter som tar 
jegerprøven skal komme seg ut på jakt.  

Som kvinnekontakt i Akershus ønsker jeg også å få 
flere kvinner inn i vårt nettverk. 

Det arrangeres mange aktiviteter for å rekruttere 
kvinner, og da er det viktig at vi har en ansvarlig 
kontaktperson i lokallagene som kan samarbeide 
med både oss i Fylkeslaget og med kvinnekontakter i 
andre lokallag. 

Jeg ønsker at vi aktivt skal jobbe for å få flere kvin-
ner inn i styrene slik at andelen lokallag med kvinne-
kontakter økes betraktelig.   

Jeg håper at valgkomiteene i lokallagene tar min 
oppfordring.

Lykke til og godt valg! 

Autorisert taxidermist (fagbrev)

Ørneveien 4, N-2070 Råholt
Telefon 413 12 609 
E-mail: zooprep@zooprep.no

Autorisert taxidermist (fagbrev)

Ørneveien 4, N-2070 Råholt
Telefon 413 12 609 
E-mail: zooprep@zooprep.no

Autorisert Gevirdommer
Medlem av Norsk Taxidermist Forbund

-20%
på alle gevir som

skal på plate 
- ut året!

Følg meg på zooprep Tore Karlsen 
på Facebook og lik gjerne siden!
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Øvre Romerike Takseringsring
Tekst: Kenneth Stensrud

Ideen til en takserings ring i Øvre Romerike startet 
for flere år siden, da det til stadighet viste seg at 
foreningenes terreng alene har vært for små for 
at Hønsefuglportalen klarte å få ut korrekte tall.  I 
sommer tok Bjerke Jeger- og Fiskerforening, initiativ 
og inviterte Holter -, Nannestad-, Hurdal- og Eids-
voll Jeger- og Fiskerforening til dialog for å etablere 
et samarbeid på tvers av foreningene. 

Målet med takseringsringen er å få en jevnere tak-
sering og et samlet resultat over hele Romeriksåsen, 
men også mulighet for å hjelpe hverandre. Noen av 
foreningene hadde erfarne taksører og fungerende 
rutiner, men skulle dette la seg gjennomføre måtte 
alle opp å stå. Linjer, kart, taksører må på plass. 

NJFF Akershus syntes ideen var god og ønsket å 
bidra.
Hans Ole Solberg, NJFF Hedmark, holdt to kurs der 
28 taksører fikk innføring i linje taksering av rype 
og skogsfugl med hund. Dekken ble trykt opp for 
god synlighet under taksering og ringen kan til d.d 
skryte av 40 taksører, dette gir et godt grunnlag for 
å hjelpe hverandre.

Prosessen er fortsatt i startfasen, men allerede i år 
har det latt seg gjennomføre for Holter, Nannestad 
og Bjerke. Og det viser et jevnt resultat totalt. Noe 
som gjorde at det ble tatt grep i alle 3 foreninger. 
Øvre Romerike Takseringsring er i gang og håper 
dette vil vise god forvaltning i våre terreng.

Hundekurs 2020
Noen av vinterens kurs er på plass. Ønsker du å lære mer om hunden eller har ønsker om å bli instruktør 
så er grunnkurs jakthund det rette stedet og starte. Dette kurset må alle ha dersom de ønsker å bli in-
struktør innen aversjon, ettersøk eller Jakthunddressur.

Grunnkurs jakthund 7.-9. februar
Oppdatering aversjon den 18. mars
Aversjonsinstruktør kurs 24.-25. april

Flere kurs kommer og vil bli lagt ut i aktivitetskalenderen etter hvert.
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Endelig er tia her
ISFISKE, EN REKREASJON FOR STORE OG SMÅ

Bent Nydahl | Tips&triks |

Hei. Håper og kunne vekke lysten med litt info om 
isfiske, både i konkurannse og rekreasjon. Vi er fak-
tisk her på romerike litt bortskjemte med forskjel-
lige fiskevann og type fisk.

Hva ønsker du og prøve deg på? Skal du agne-Mei-
te-Jigge-pimple-mormyska? uansett hva du velger 
deg vinterstid så kan du få ordnet deg komplett 
utstyr for 2500-3000,- da er du innafor med Isbor, 
sekk og det du måtte ønske deg for å komme 
igang! Mao en forholdsvis rimelig inngang kontra 
andre fiskemetoder/måter.

Ble selv hektet på pimpelfiske i en alder av 7 år! Det 
er enkelt. Man kan lære seg fiskemetoden på 15-20 
min, selvutvikling kommer nærmest av seg selv. 
Slipper denne lysproppen i hullet og skjea skeiner 
avgårde. Dette er lokkefiske/Irritasjon/Imitasjon på 
skadet fisk. Med en attraktor av en lyspropp i en-
den. På en god dag kan man nappe til seg 150-200 
Abbor. Pimpel lokker til seg det meste (gjedde/ab-
bor/mort/ørret) spesielt egnet for Abbor.

Jigg, et artig og aktivt fiske hvor man søker seg 
ned på bunn og irriterer vettet ut av abbor`n. Igjen 
her kommer progresjon ved øvelse! Her må man 
forvente at det dukker opp ei gjedde i ny og ne 
(Les: Ofte).

Meite med dødt agn, aktivt eller bålkos, kanskje 
gå seg en runde og bore noen hull og fiske aktivt 
samtidig som man setter ut ståsnører. Dette er 
veldig effektivt på STOR abbor, gjedde vil vi uansett 
få innimellom.

Uansett hvilken av de overnevnte metodene man 
bruker. Isfiske er gøy for både de yngre og de let-
tere konkurransepregede eldre garde! Ja det er høy 
snittalder. Ta med deg barnebarna eller ungdom-
men ut og vis de naturen vinterstid. Husk ispigger 
og varme klær. OG... Isen skal alltid klareres før 
man løper ut. Tidligfiske er preget av sterk god is 
(stålis) om den ligger i 3-5 dager uten snø. Da kan 
man virkelig vise de yngre hva som befinner seg 
under vannet. Ikke minst ser man fisken biter på. 
Husk varmedress og gode sko (pigget). 
KOM DEG UT #althåperute

TERMINLISTE FISKESTEVNER
Akershus

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSONTELEFON STED PÅMELDING FISKETID Gangtid PRIS 

Isfiske
5. januar Norgescup Perca SFK Terje Tørmoen 98285406 Høversjøen 07:45-09:15 10-14 30 min 0/100/150

1. februar Åpent stevne Eidsvoll Skog JFFTerje Ranheim 91888936 Hersjøen/ Mogreina kirke08:30-09:30 10-14 30 min 0/50/150
22. februar FM Eidsvoll Skog JFFTerje Ranheim 91888936 Skruklisjøen 08:30-09:30 10-14 30 min 0/50/150/300
23. februar Åpent stevne Perca SFK Terje Tørmoen 98285406 Hemnessjøen 09:00-10:20 11-15 30 min 0/70/150/300

15. mars Åpent stevne Udnes JFF Jimmy karlsen 90116180 Finholtsjøen 09:00-10:00 10-15 30 min 0/100/150
5. april Åpent stevne Eidsvoll Skog JFFTerje Ranheim 91888936 Øyangen 09:30-10:30 11-15 30 min 0/50/150

Meite
23. mai Åpent stevne Udnes JFF Jimmy Karlsen 90116180 Finnholtsjøen 10:00-11:00 11-15 30 min 0/100/150

9. august FM Udnes JFF Jimmy Karlsen 90116180 Finnholtsjøen 08:15-09:15 10-14 45 min 0/50/150

Sjøfiske
13. september FM Bærum SF Knut Gullbekk 93483108 Sjøstrand Asker09:00-09:30 10-14 30 min 0/50/100
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TERMINLISTE SKYTING

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS 
Jaktfelt

2. februar Skaubygda JFF Janne Bøhlerengen 92010786 Digerud Grendestue njffstevner 200/100
23. februar Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dammerud njffstevner 200/100

8. mars FM Enebakk Inge Mork 99216899 Bjerkland njffstevner 200/100
19. april Frogn JFF Bjørn Brekke 95766606 Knappelåsen njffstevner 200/150
26. april LM Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsen njffstevner 200/100

30.04-03.05 NM Tynset njffstevner

Elgskyting
30. mai 1 + 2 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland 9-11 150/100
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
31. mai 2 Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dammerud Fortløpende 150/100
31. mai 1 + 2 Nannestad JFF Hans.O.Røtterud 48061408 Steinsgård skyteb Fortløpende 150/100
20. juni FM + 1 + 2 Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dammerud 9-11 150/100
28. juni LM + 1 + 2 Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsen 9-11 200/100
Uke 29 NM Målselv

Nordisk Jaktskyting
10. mai FM + LM Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsen 09 - 10 500/250
Uke 21 NM Åmodt JFF

Lerduesti / Sporting
1. mai  Frogn JFF Bjørn Brekke 95766606 Knappelåsen Leirdue.net 200/150
1. mai 3 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250
2. mai LM + 3 + 4 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250
3. mai 3 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250

10. mai FM Blaker JFF Kristian N Berglund 40432472 Dalbakk 9-11 300/150
8. august 6 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250
9. august 6 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250

Uke 28 NM Målselv

Jegertrap
25. april Ullensaker JFF Tore Dalen 92654395 Ringb Gardermoen Leirdue.net 250/200
26. april Ullensaker JFF Tore Dalen 92654395 Ringb Gardermoen Leirdue.net 250/200

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

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

29. mars FM + 5 Udnes JFF K.I.Vermundsberget 95218839 Haga Skytterhus 0930-12 250/150

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
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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


