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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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NJFF Akershus er en del av nyopprettede Naturbruksalliansen. Dette 
er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike Nærings-, frilufts-
liv- og distriktsinteresser til et felles og koordinert arbeid for å forbe-
dre forvaltningen av ulvebestanden i Norge. I tillegg til NJFF Akershus 
er også fylkeslagene i Hedmark, Oppland, Østfold, samt skog- og 
bondeorganisasjoner med. I forbindelse med rovviltnemdenes møte 
i juni for region 4 og 5, var vi representert på dette møtet med vår 
rovviltansvarlig Per Steinar Slang. Han vil i dette nummeret av NJFF 
Akershus info ha et innlegg. Vedtaket fra rovviltnemdenes møte tilsier 
et uttak på 12 ulv utenfor forvaltningsområde, og et uttak revirene 
Mangen, Slettås, og Hobøl. NJFF Akershus har etter avgjørelse påkla-
get dette da dette ikke følger opp Stortingets bestandsmål. En ende-
lig avgjørelse fra Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen vil komme i 
løpet av høsten, slik at en storstilt planlegging kan settes i gang for 
vinterens uttak.

Mange av våre lokalforeninger har nå gjennomført Fiskesommer 
2018. Dette er en flott aktivitet som skaper stor interesse blant barn- 
og unge, og som samtidig gir en unik mulighet til å rekruttere nye 
medlemmer. Ønsker å rette en stor takk til de som har gjennomført 
dette. I tillegg til Fiskesommer er nå NJFF i gang med Introfiske 2018. 
Dette innebærer at det gjennomføres 250 introfisketurer ved våre lo-
kalforeninger over hele landet.  Vi ser at flere av våre lokalforeninger 
har lagt inn dette i aktivitetskalender, men vi håper at flere av våre 
lokalforeninger har mulighet til å være med. Som Fiskesommer, vil 
dette være en fin mulighet til å rekruttere nye medlemmer.

Årets jakt på en del arter er allerede i gang, og småvilt- og elgjakt er 
nært forestående. Dette innebærer at det det er mange jegere ute i 
skog og mark, fjell og vidde. I Norge er det et generelt bålforbud fra 
15. april til 15. september. Med tørke over mesteparten av landet, og 
stor brannfare i de fleste av landets fylker, håper jeg at våre medlem-
mer utøver en forsiktighet under årets jakt.

NJFF Akershus-Info er et medlemsblad som sendes alle medlemmer 
i vårt fylke. Vi har et stort ønske om at våre foreninger bidrar med 
bilder og artikler. Dette kan omfatte alt innen jakt, fiske, og frilufts-
liv. Dette er et ønske vi har forespurt om tidligere, uten noe særlig 
respons. Vi prøver igjen, og håper våre lokalforeninger ser på dette 
som en unik mulighet til å fortelle om sine aktiviteter.

Lykke til med den videre jakt- og fiskesesongen!!

Bjørn M.
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Organisasjonen:

Styret i NJFF Akershus
- med ansvarsoppgaver
Leder Bjørn Mathiesen 90948290 
 bm@elflex.no
 Økonomi-Foreningsløftet
Nestleder Inge Mork 99216899 
 inge.mork@online.no 
 Jakskyting/jaktfelt
Styremedl. Johnny F. Andersen 90245118 
 johnny.a@online.no 
 Rifleskyting
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
Varamedl. 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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Ulvenettverket i NJFF-Øst
Tekst: Per Steinar Slang

Norges Jeger og Fiskerforbund har dannet et Ulvenettverket bestå-
ende av berørte fylkeslag.
Nettverket består av representanter fra administrasjonen, forbunds-
styret samt representerer fra NJFF – Hedmark, Oppland, Akershus, 
Østfold, Oslo og Buskerud.
Her arbeides det innenfor rammene til NJFF og gjeldene landsmøte-
vedtak.
Fylkeslagene får også belyst sine regionale utfordringer og koordinert 
samarbeidet opp mot forvaltningsorganene.

Rovdyrutvalget NJFF – Akershus
Rovdyrutvalget ble dannet 13.02.2018 og er styrt av rovdyransvarlig 
Per Steinar Slang.
Utvalget arbeider med regionale utfordringer I rovdyrforvaltningen.
Dette gjelder både ovenfor rovviltnemda region 4, SNO og samarbeid 
på tvers av grensen.
Per Steinar er også Akershus representant I Naturbruksaliansen.
Utvalget har allerede levert Akershus innstilling til rovviltnemdene for 
vinterens lisensjakt og påfølgende klage på rovviltnemdene vedtak.
Utvalget har også arbeidet en del med påvikningsarbeid I politikken 
og samarbeider også med andre fylkeslag når det gjelder utfordrin-
ger I ulveforvaltningen.

Naturbruksaliansen
Alliansen ble stiftet 24 April 2018 på Blæstad i Hamar.

Den består av følgende organisasjoner.
- NJFF – Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.
- Norges Bondelag
- Norges Skogeierforening – inkludert Mjøsen og Viken Skog.
- Norskog
- Norsk Almenningsforbund
- Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
- Norsk Sau og Geit
- Norsk Bonde og Småbrukarlag
- Glommen Skogeierforening

Alliansens hovedformål er å samle ulike nærings, frilufts og distrikts-
interesser til felles koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av 
ulvebestanden I Norge slik at den er I tråd med Stortingets vedtak og 
intensjoner.

En forvaltning må baseres på demokratiske prinsipper, åpenhet, sak-
lighet og innflytelse fra de berørte.

Målet er at stortingsvedtaket skal etterleves og at det skal åpnes for 
jakt på innsiden av sonen, også I grenserevir. Det må åpnes for jakt 
på enkeltindivider utenfor faste revir I ulvesonen. Det må bli samme 
jakttid på innsiden som på utsiden av ulvesonen. Det må oppnås 
erstatning for tap av rettigheter. Styrke naturbrukernes posisjon I 
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Ulvenettverket i NJFF-Øst

mediabildet. Forbedre troverdigheten I det faglige 
beslutningsgrunnlaget for ulveforvaltningen.

Naturbruksaliansen har allerede gjort en omfattende 
jobb når det gjelder påvirkningsarbeid ovenfor rov-
viltnemdene I forkant av kvotesetting for lisensjakt 
på ulv.

Anne G. Delphin er engasjert som sekretær for 
Naturbruksalliansen som styres av en arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra organisasjonene.
Gunnar Gundersen sitter som leder av arbeidsgrup-
pen.  

Møte Rovviltnemdene Region 4 og 5.
Rovviltnemdene avholdt et møte for fastsettelse av 
kvote for lisensjakt på ulv den 19 Juni på Garder-
moen.
Sekretariatet hos fylkesmannen hadde I forkant av 
møte kommet med sin innstilling på et uttak av 12 
ulv på utsiden av forvaltningsområde for ulv og 0 på 
innsiden.

Dette ble nedstemt med 7 mot 3 stemmer I Rovvilt-
nemdene.

Et nytt forslag ble fremmet i rovviltnemdene og etter 
en opphetet debatt kom stemmegivningen.
Det ble her vedtatt et uttak av 12 ulv på utsiden av 
forvaltningsområde for ulv og et uttak av 3 ynglende 
flokker på innsiden av forvaltningsområde for ulv.

Revirene Slettås, Mangen og Hobøl skal tømmes. 

Det er her ikke satt noen øvre grense på antall dyr.  
Vedtaket ble godkjent med 7 mot 3 stemmer.

Dette er et historisk vedtak. Spesielt for Akershus og 
Østfold I region 4.
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Revebørsen
NJFF Akershus fylkeslag har videreførte sin regsitrering av skutte rev også i se-
songen 2017/2018. Det ble til sammen meldt inn 87 rødrev denne gangen. Av 
de som har meldt inn rev, er nå fem vinner trukket. Disse får hver seg et gave-
kort på 1000,- til NJFFs medlemsbutikk. 43 hannrev ble meldt inn og 44 tisper, 
fra totalt 10 kommuner. De aller fleste er skutt under Åtejakt, med lokkjakt på 
annen plass, og drivende hund/hihund som minst brukte jaktform. Revejakta er 
nå i gang igjen og vi har allerede fått de første innmeldinger av skutt rev. Også 
i år vil vi fortsette å registrere skutt rev i Akershus og oppfordere alle revejegere 
til å melde inn rev. Vi har en facebook-side som heter revebørsen for oss som 
jakter rev i akershus. Her kan du melde inn din rev, samt se hva andre har meldt 
inn. For å være med i trekkningen av premie, ønsker vi at du melder inn Ditt 
navn, dato, kommune, jaktform, våpentype, revens kjønn, vekt og et bilde.
Skitt Jakt! 

NM Elgbane 2018
Tekst Per Rune Stav

Dalsbygda var vertsarena da drøyt 
460 deltakere stilte på standplass 
under årets NM elgbane16.-21. 
juli. Flere foreninger fra Akershus 
var representert under NM. 
Etter nesten en uke med skyting 
stod Magne Holmbro, Høland 
JSK på toppen av pallen med 
150 poeng etter 3 knalltøffe 
omskyting i duell med Thomas 
Sæteråsen (Sørskogbygda JSK) 
og Jostein Hammerås (Hølonda 
JFF) som fikk respektive 2. og 3. 
plass. Alle 3 hadde fult hus etter 
finaleskytingen Jostein datt av et-
ter 1 omskyting, men Magne og 
Thomas måtte ha 2 omskytinger 
til for å avgjøre. Begge skjøt fullt 
hus i 2 omskyting, men så var 
Thomas uheldig og fikk en bom i 
3 omskyting.

Magne Holmbro har hatt en 
fantastisk sesong og står bokført 
med følgende titler i år:
- Fylkesmester Jaktfelt
- 3 plass LM Jaktfelt
- Norgesmester NM Jaktfelt 
- Fylkesmester Elg 
- Landsdelsmester LM Elg
- Norgesmester Elg
- Årets Jaktskytter 2018

Det er kun LM Jaktfelt av årets Ri-
flegrener han ikke har vunnet og 
dette er en meget imponerende 
prestasjon.

Norgesmester Elg 2018.

Magne og Jonas.

Hans Jahren vinner E2 NM elg 2018.

Beste jeger NM Elg 2018, Ronny Fjeld-
skogen.

Det sies at eple sjelden faller langt 
fra stammen og det kan synes 
stemme i dette tilfelle. For da 
Magne klatret opp på toppen av 
pallen som beste skytter uansett 
klasse, så hentet Jonas Holmbro 
hjem førsteplassen som beste 
junior, i tillegg tok lillebror Mats 
en meget hederlig 10. plass. I D1, 
Begge skyter for Høland JSK.

Høland JSK hadde hele tre skyt-
tere bland de 20 beste i klasse A 
som også resulterte til lagseier til 
Høland JSK foran Sørskogbygda 
JSK på 2. pl og Østby JFF på 3. pl. 
De som delte lagseier for Høland 
JSK var Magne Holmbro, Kent 
Halvorsen og Jan Kristian Larson.
Alder er heller ingen hindring 
i skyting. Hans Jahren med en 
livserfaring på 83 vintre fra Nan-
nestad JFF inn tok seierspallen i 
klassen eldre senior (E2).
I Jegerklassen tok Ronny Fjeld-
skogen- Hemnes JFF en bronse. 
Vinner ble Bjørn Melby – Verdal 
JFF og Kristoffer Krok – Skogen 
JSK tok sølv.
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Landsmøte 2018
NJFF avholder sitt 22. ordinære landsmøte på Clarion 
Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen fredag 
16. november – søndag 18. november. 150 delega-
ter fra alle landets fylker, deriblant 17 fra Akershus, 
er klare til å diskutere og stemme over saker og 
handlingsplan som skal definere hva forbundet skal 
jobbe med de neste årene. I tillegg til våre saker, står 
forbundet ovenfor endringer i samfunnet som vi må 
ta stilling til. Den største organisatoriske utfordringen 
er regionreformen som trer i kraft fra 2020. 

Dokumentene til landsmøte sendes ut til alle delega-
ter innen 16. september, fylkeslaget vil også innkalle 
til delegatmøte hvor saken vil bli gjennomgått og 
drøftet.

Frist for endelig påmelding til landsmøte er den 8. 
oktober. Vi ber derfor om at delegater som vet de 
ikke kan stille, gir tilbakemelding til fylkeslaget i god 
tid innen denne frist slik at vi kan kontakte vara-
ene våre. Det er meget viktig at vi stiller fulltallig 
fra Akershus, slik at vi best mulig kan ivareta våre 
medlemmers interesser.

Fra Akershus er følgende valgt som delegater:

Fylkesleder  Bjørn Mathiesen Rælingen JFF
Delegater: 1 Inge Mork Enebakk JFF
 2 Johnny F. Andersen Bjerke JFF
 3 Claus Tornsberg Høland JFF
 4 Mona Narvestad-Hansen Fenstad JFF
 5 Bent Olav Nydahl Fet JFF
 6 Erik Andreassen Øststranda JFF
 7 Per Steinar Slang Høland JFF
 8 Hans Chr. Wilter Aurskog JFF
 9 Bjørn Magne Berge Bærum JFF
 10 Cato Røenbakken Lillestrøm SF
 11 Jesper Maj Larsen Bjørkelangen JFF
 12 Magdalena Maj Larsen Bjørkelangen JFF
 13 Vidar Holtop Enebakk JFF
 14 Jan Floberghagen Enebakk JFF
 15 Jon Trygve Bæraas Sørum JFF
 16 Endre Stakkerud Sørum JFF
 17 Tore Strand  Bærum JFF

Varadelegater:  
Vara 1  Gunn Bjerke Bærum JFF
Vara 2  Silje Fjeldskogen Hemnes JFF
Vara 3  Bjørn Arild Thon Bjerke JFF
Vara 4  Peter Fåland Enebakk JFF
Vara 5  Helge Sandvik Enebakk JFF
Vara 6  Arvid Johansen Øststranda JFF

Vara 7  Marte Haugland Enebakk JFF
Vara 8  Petter Nordli Enebakk JFF
Vara 9  Linn Solli Bjerke JFF
Vara 10  Øyvind Engelstad Enebakk JFF
Vara 11  Lars Olaf Helgestad Enebakk JFF
Vara 12  Truls Svendsen Fet JFF
Vara 13  Ole Andreas Haugland Enebakk JFF
Vara 14  Axel Petersheim Enebakk JFF
Vara 15  Bjørn Haug Enebakk JFF
  
Innkomne saker – Landsmøte 2018
NJFF – Østfold: Landsleir for ungdom i NJFF 
NJFF Oppland: Landsleir –rutiner/dreiebok/samarbeid 
med andre organisasjoner
NJFF Oppland: Arrangement i NJFF – samarbeid NJFF 
sentralt og fylkeslag/lokallag
NJFF Sogn og Fjordane: Jakt- og fiskeskoler 
NJFF – Østfold: Ettersøk i NJFF F
NJFF – Østfold: Mer satsing på utdanning lokalt og 
regionalt
Skien JFF – NJFF: Telemark Obligatoriske trenings-
skudd - hagle 
NJFF – Hordaland: NJFF skal øke fokus på miljøvern 
blant sine medlemmer
Bergens JFF: Krav til ettersøksekvipasjer 
Sjur Dale: Jegerprøve og opplæringsjakt 
NJFF Buskerud: Instruktørutdanningen i NJFF 
NJFF Hedmark og Trysil Fellesforening: Jegeravgift
NJFF Hedmark: Friviljug fjellvern
NJFF Hedmark: Statskog 
Levanger JFL/NJFF Nord Trøndelag: Ny skytegren for 
hagle – NJFFs Sporttrap
Levanger JFL/NJFF Nord Trøndelag: Nye skytegrener i 
NJFF – NJFFs Trippeltrap
NJFF Møre og Romsdal: Kunstig lys for felling og 
avliving av villmink.
NJFF Møre og Romsdal: Skadeskyting av småvilt 
NJFF Møre og Romsdal: Storviltprøven - revisjon 
NJFF Aust-Agder/NJFF-Vest Agder: Bekymring for 
bestanden av leppefisk 
Bergens JFF: Direktemedlemskap skal fjernes fra 
forbundets internettsider Org
Bergens JFF: Med unntak av for nye medlemmer, 
skal halvtårsmedlemskap ikke være tilgjengelig
Borre JFF – NJFF Vestfold: Vedtektsendringer 
NJFF Nord Trøndelag: Vedtektsendringer
NJFF Sør-Trøndelag: Hovedmedlemskap uten tids-
skrift 

Du kan lese mer om sakene på: 
https://www.njff.no/organisasjon/Sider/Innkomne-saker.aspx
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Introjakt på skogsfugl med hund, for ungdom 
under 26 år
2 og 2 jegere får være med på skogsfugljakt med 
stående fuglehund. Ungdomsleder i NJFF Akershus, 
Claus Tornsberg, er en meget dyktig og erfaren jeger 
og skytter og vil være jaktleder for introjaktene i regi 
av Akershus fylkeslag. 

Hele dagen brukes i skogen fra det lysner om mor-
genen. Her kan du lære å jakte over en stående fu-
glehund. Lær hvor fuglen sitter avhengig av vær og 
andre forhold i skogen. Claus viser deg hvordan du 
planlegger jakta med kart, kompass og gps. Dette er 
bra å kunne for å få mest mulig ut av jakta.

Etter flere tiår med skogsfugljakt med stående fugle-
hund, i tillegg til å være en habil konkurranseskytter 
med hagle, deler Claus sin kunnskap med deg. Her 
har du muligheten til å få med deg både fugl og 
kunnskap i jaktsekken.

Krav til deltagelse
Du må være mellom 16 og 26 år og ha bestått 
jegerprøven.

Hva trenger du å ha med
• Planlegg for en hel dag ute. Dvs nok mat og 

drikke, klær etter vær
• Jegeravgiftskort og jaktkort (jaktkort må du kjøpe 

på inatur)
• Hagle og ammunisjon. Hvis du ikke har eget vå-

pen så kan du få låne. (avtales med jaktleder)
• Signalfarget caps eller annet plagg slik at dere 

synes for hverandre
• Kart, kompass, gps kan være lurt å ha med om 

du har.
 
Jaktterreng
Vi har tilgang på flere jaktterreng bla i Rausjømarka 
og Aurskog-Høland. Hvor dere skal jakte vil dere 
avtale direkte med jaktleder. 

Pris
En hel dags jakt med jaktleder og hund koster kr 
200,- for medlemmer og kr 400,- for ikke-medlem-
mer.
I tillegg må du kjøpe jaktkort på www.inatur.no når 
du har avtalt terreng med jaktleder.
 

I høst vil NJFF-Akershus sin ungdomsleder ta 
med ungdom på introjakt.

Introjakt på skogsfugl

Claus Tornsberg.

Påmelding:
Send e-post til akershus@
njff.no
Med navn, alder, forening 
du er medlem i og tele-
fonnummer
Sett opp hvilken dato du 
ønsker å være med
Vi har begrenset antall 
plasser så du vil få svar om 
du har fått plass eller ikke.

Når du har fått plass, vil det bli bekreftet og jaktle-
der vil ta kontakt med deg før jakta, slik at dere kan 
avtale møteplass og jaktterreng.
 
Føler du at du trenger litt veiledning med hagla? 
Claus er konkurranseskytter og kan ordne med opp-
læring på banen før jakta.
 

Datoer høsten 2018:

16. september 23. september
14. oktober  28. oktober
3. november  11. november
17. november 25. november
9. desember

’

   

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. 
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Gjennomføring
Informasjonsmøte i september. Finn Disenbroen vil 
informere om selve jakta og alt hva det går ut på. 
Han er ansatt i Nord-Odal kommune og er en meget 
erfaren jaktleder og hundefører og skal ha ansvaret 
for selve jakta. Her har du muligheten til å spørre om 
alt du lurer på om jakta. Har du ikke bestemt deg 
om du vil delta er du hjertelig velkommen til møtet 
for å høre og lære mer om elgjakt.

Før jakta
For at deltakerne skal bli kjent med hverandre og vå-
penet sitt tilbyr vi skytekvelder med instruksjon frem 
til jakta. Har du ikke eget våpen så skal vi sørge for 
at du har et våpen å trene med. Det vil selvfølgelig 
bli muligheten til å ta storviltprøven på disse skyte-
kveldene.

Skytekveldene vil foregå på baneanlegget til Hemnes 
JFF, Grasåsen skytesenter.

Hvis deltakerne ønsker, kan vi tilby en tur til Nord-
Odal før jakta med innlagt praktisk skyting på 
forskjellige avstander. Dette er nyttig trening for en 
storviltjeger.

Selve jakta
Jakta foregår i Nord-Odal, vi bor i felles hytter med 
innlagt vann, toalett, dusjmuligheter, felles stue og 
kjøkken. Maten lager vi selv. 

NJFF – Akershus ønsker å satse på jentejakt. 
Vi ønsker at flere jenter skal få prøve seg på 
storviltjakt. Har du lyst til å lære mer om elg-
jakt uten at det koster for mye? Vi har inngått 
en avtale med Nord-Odal kommune og kan 
tilby et lavterskeltilbud til jenter som ønsker å 
prøve seg på elgjakt.

Vi har booket elgjakt den 29.-31. oktober i Nord-
Odal. Dette blir finalen på selve kurset.

Elgjaktkurs for jenter

Oppmøte søndag 28. oktober hvor vi innkvarterer 
oss på Gjeddevasskoiene. Jakta vil foregår fra man-
dag 29.10 til onsdag 31.10 

Det jaktes elg hele dagen med erfaren jaktleder og 
hundeførere. For de som ønsker kan vi ordne bisitter 
på post, som er en erfaren jeger som kan hjelpe deg 
i jaktsituasjonen. Har du fylt 16 år og har jegerprø-
ven kan du også delta, men da må du ha en bisitter, 
da ingen under 18 år kan jakte storvilt alene. Det er 
ikke noe problem for vi sørger for at du har med en 
erfaren jeger på post. Ingen behøver å sitte alene 
på post hvis man føler seg usikker. Denne jakta skal 
være i trygge former slik at det blir en positiv opple-
velse for alle.

Hvis det er noen som har behov for å låne rifle eller 
jaktradio på jakta så ordner vi det.

Hvis det er noen som ønsker å gå sammen med 
hundefører for å lære mer om å føre hund, så er det 
mulig. Har du egen elghund så vil vi også åpne for 
muligheten til at du kan få prøve hunden din, dog 
ikke i hele jaktperioden.

Det vil være mulig for deltakerne å kjøpe elgkjøtt 
etter endt jakt.

Informasjonskveld
Vi vil arrangere en informasjonskveld i starten av 
september. Denne er for alle som er interessert. Du 
behøver ikke å ha meldt deg på for å bli med denne 
kvelden. Dato er ikke satt, men vi vil annonsere det 
på nettsiden vår og på Facebook.

Vi kan ta inntil 12 personer med på jakta
Pris for medlemmer er kr. 2500 og ikke medlemmer 
er kr. 3200

For mer informasjon og påmelding, send e-post til: 
akershus@njff.no eller ring 95 13 47 12

TERMINLISTE FISKESTEVNER

Akershus
DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE
Elgskyting
3. jun. 1 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland 10-12 150/80 18LE0101

10. jun. FM + 1 Høland JSK Magne Holmbro 91705135 Grasåsen 10-11 150/80 18LE0102

30. jun. 2 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland 08-09 150/80 18LE0103

30. jun. 2 Svindal JFF Se Østfold Fortløpende 150/80

30. jun. 2 Skiptvedt JFF Se Østfold Fortløpende 150/80

30. jun. 2 Trøgstad JFF Se Østfold Fortløpende 150/80

1. jul. 2 Høland JSK Magne Holmbro 91705135 Grasåsen 08-09 150/80 18LE0104

1. jul. 1 2 Blaker JFF Knut Engebretsen 47328909 Dalbakk fortløpende 150/80 18LE0105

1. jul. 1 2 Nannestad JFF Hans.O.Røtterud 48061408 Steinsgård skyteb fortløpende 150/80 18LE0106

Uke 29 NM Dalsbygda Jaktskytterklubb Dalsbygda

Jegertrap
5. aug. 50 sk Lørenskog Sportsskyttere Heidi Bråten 95180650 Losby 10-12 250/150 18JT0105

11. aug. FM,4,50 sk Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 250/150

Figurjakt
24. jun. 3 6 Aurskog/Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 Grandalen Leirdue.net 200/100 18FJ0102

Nordisk jaktskyting
1.-3.juni NM Hemnes JFF Grasåsen njffstevner.no 18NJ0102

1. Uttak fylkeslag 3 av 4 stevner teller

2. Jakt & Friluft/Zeiss Elgbanecup  må skytes i oppsatt rekkefølge

3. Inngår i Mabre Cup 8 av 12 stevner teller se Hedmark også

4. Inngår i Interjakt påskecup Påmelding på stedet 10-11

5. Inngår i Interjakt Cup 7/10 stevner teller se Hedmark også

6. Påmelding på stedet 10-12

7. Påmeldingspris inkl. ikke skudd

Sjøfiske
14. okt. FM Bærum SF Knut Gullbekk 93483108 Sjøstrand/Asker kl.09.00-09.30 50/100 Sjøfiske
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Portalstøtte til foreningene
Tekst: Per Rune Stav

I en verden der stadig mer digitaliseres og skal inn 
på servere, opp i skyen og vises på iphone, der alle 
er sin redaktør og utgiver, der trengs det av og til en 
hjelpende hånd for å komme i gang. Og for å sette 
ting i perspektiv.

I 2018 og vinteren 2019 reiser Bjørn Kristoffer 
Kjelsrud (BK) rundt i hele landet og gir foreningene 
opplæring i bruk av portal og Facebook. BK er enga-
sjert av NJFF til å hjelpe oss alle til å gi foreningenes 
nettsider og facebooksider et løft. De som allerede 
bruker portalen og Facebook har muligheten til å få 
masse tips til å løfte foreningssidene. De som i dag 
ikke har kommet i gang med dette har nå en gylden 
mulighet til å lære dere hvordan dette skal gjøres. 

NJFF har et ønske om at flest mulig foreninger 
benytter seg at dette tilbudet, slik at vi får vist frem 
mest mulig av de flotte aktivitetene som vi har å tilby 
våre medlemmer.

Vi har avtalt med BK at han skal komme til Akers-
hus i uke 43, dvs. 22.-26. oktober. Vi ber derfor om 
at foreningen melder sin interesse om deltagelse til 
fylkeskontoret innen uke 41 til akershus@njff.no. 

Vi kommer til å spre disse kurskveldene rundt om i 
fylket og dette er selvfølgelig gratis for alle å delta 
på. Det må gjerne komme flere fra en forening og 
de behøver ikke komme fra styret dersom styret 
har en annen som kan tenke seg å drifte forenings-
sidene. 

Vi ønsker å samle noen foreninger i hvert område, 
så hvis det er foreninger som har lokaler med nettil-
gang så kommer vi gjerne på besøk og holder kurset 
hos dere. Det bør være plass til ca. 10 deltakere.

tore

Autorisert taxidermist (fagbrev)

tore

Autorisert taxidermist (fagbrev)

Autorisert Gevirdommer
Medlem av Norsk Taxidermist Forbund

-20%
på alle gevir som

skal på plate 
- ut året!

Bjørn Kristoffer BK Kjelsrud.

Når vi har fått tilbakemelding på hvem som ønsker 
å delta vil vi gå ut med hvor kursene holdes.  Foren-
ingen vil bli tilskrevet om dette og det blir lagt ut på 
portalen og Facebook til NJFF – Akershus.

KK Import
Vestliveien 3, 1960 Løken • Tlf. 97 66 23 50 
Epost: willkri@online.no • www.kkimport.no
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Foreningsavtale med Ryds bilglass
Nå kan du som medlem støtte din forening ved å 
reparere eller bytte rute hos Ryds bilglass.

Avtalen omfatter fordeler for alle våre medlemmer 
og foreninger i Akershus

NJFF Akershus har på vegne av alle våre medlemmer 
og foreninger inngått en avtale med Ryds Bilglass.

Avtalen gir følgende fordeler til alle våre 
foreninger:
• Alle foreninger vil få tilbakeført kr.100; pr rute rep 

og kr. 300 pr. ruteskift som deres medlemmer 
gjennomfører, til foreningens konto. Utbetalingen 
vil foregå 1 gang pr. år.

• Ryds Bilglass vil kunne bidra på foreningenes ar-
rangementer med premier (drikkeflasker, capser, 
gavekort mm).

• Mer informasjon om Ryds bilglass kan du finne på 
www.rydsbilglass.no

Avtalen gir følgende fordeler for våre 
medlemmer både ved firma- og privatbil:
• Bytte av vindusviskere ved ruteskift
• Oppfylling av spylervæske
• 30% på solfilm
• Rengjøring av bil etter ruteskift (støvsuges, lett 

støvtørk, rengjøring av ruter inn- og utvendig)

Hvordan kan foreningen bli med på avtalen?
Alt foreningen trenger å gjøre er å sende inn foren-
ingens kontonummer til fylkeslaget på 
akershus@njff.no.

Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Tlf: 90 96 90 96

www.radiocom.no
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Fylkesinstruktør rifle
Hans Olav Røtterud (51) og bosatt på 
Maura i Nannestad

Hans Olav tok på seg fylkesinstruktør-
vervet i 2018. Han er godt kjent i Norges 
Jeger og fiskerforbund både lokalt som 
leder av foreningen og leder av jaktskyt-
terutvalget i Nannestad JFF i en årrekke og 
sentralt som medlem av jaktskytterutval-
get i Norges Jeger og fiskerforbund også i noen år nå.

Han har drevet jaktskyting, konkurranseskyting, 
hovedsakelig rifle i over 30 år men også skutt noe 
hagle de senere år.

«Ser for meg å kunne bidra som rifleinstruktør i 
Akershus med rene rifleinstruktørkurs og standplass-

lederkurs men om interessen er der er 
tanken også å kunne tilby egne stevne-
arrangørkurs.
(Har her bred erfaring med å arrangere 
stevner som LM og FM innen riflegrenen 
samt som forbundsrepresentant på en 
rekke NM arrangement de senere år.)»

Oppfordrer de som ønsker bistand på 
dette plan å ta kontakt på tlf. 48061408 så vi kan se 
hva behovet er og hva jeg kan bidra ned i kurssam-
menheng.

MVH

Hans Olav Røtterud

Fylkesinstruktør hagle
Jesper Maj larsen (43), gift og bosatt på Bjørkelan-
gen i Aurskog Høland.

Jesper tiltrådte sitt verv som Fylkesinstruktør Hagle 
i mai 2017. Han har bred erfaring fra skyttermiljøet 
og et tre sifferet antall stevner på sin meritt liste. Ble 
Norgesmester i Figurjakt i 2017.

Fylkesinstruktøren er Fylkeslagets representant på 
stevner og kan være med å bistå i ting lokallagene 
ønsker hjelp til rundt dette med stevner, Jesper har 
vært med å arrangere flere store NM siste årene og 
har bred erfaring fra Jury arbeid på forskjellige NM, 
Samt dømming på Haglestevner og avvikling av 
finaler.

Han er godkjent Rifleinstruktør / Hagleinstruktør / 
Hagledommer

Jesper jobber deltid som selger i Våpenbutikk og er 
stadig på farten med varer til og fra stevner.
Som medlem i Ungdomsutvalget i Akershus er han 
en aktiv støttespiller for Fylkes Ungdomslederen 
Claus Tornsberg. Han er med på diverse turer som 
arrangeres i regi av Fylkeslaget, Her nevnes Villmarks 
campen i Rausjømarka og Rondane jaktcampen hvor 

han tar hånd om sikkerheten rundt den praktiske 
skytingen.

I egen klubbregi er han leder for Leirdueutvalget og 
aktiv på Grasåsen Skyte senter hvor banen til BJFF 
ligger.

Her holdes det Introskyting for Ungdom, Jaktskytter-
skole og Fiskesommer samt diverse Introjakter
Dette selvfølgelig med hjelp fra gode støttespillere i 
Bjørkelangen JFF
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Organisasjonsopplæring?
Jeg heter Erik Andreassen og er ansvarlig i fylket for 
organisasjonsopplæringen. Bor på Årnes, jakter alt 
mulig jeg har tid til, og fisker når det passer. Skogs-
fugljakt med stående fuglehund er det som priori-
teres mest. Har vært tillitsvalgt i arbeidslivet siden 
slutten av 80-tallet og i NJFF-systemet nesten like 
lenge – og synes fremdeles dette er gøy! 

Ut i fra at daglig drift av en lokalforening krever mer 
og mer dokumentasjon av oss, har dette (endelig) 
blitt et eget fag i NJFF. 

Litt ris; Ut i fra påmeldingsinteressen på kursene 
mine i 2017 og 2018 fra lokalforeningene, ser det ut 
som alle foreninger muligens ikke prioriteter dette, 
eller kan styrene lokalt alt dette? Jeg ser, og er ikke i 
tvil, om at mange foreninger driftes veldig bra. Men 
vi ser også sentralt at flere også er forholdsvis pas-
sive foreninger. Her kan jeg hjelpe til.

Vel – det høres muligens kjedelig ut, men det er 
viktig med god daglig drift for å styrke foreningens 
omdømme og lokalt tjener faktisk foreningen pen-
ger om de har en eller flere som driver forening godt 
mellom aktiviteter og møter. Jeg mener selvsagt at 
dette er like viktig som alt annet en lokalforening 
skal gjøre i forhold til aktiviteter. Med rett og god 
opplæring tar det ikke mye så tid heller, men ”noen” 
må gjøre dette! 

Leder/nestleder og kasserer/sekretær funksjonene 
har litt mer å gjøre enn et vanlig styremedlem. Det 
viktigste er og IKKE å samle opp arbeid, men gjøre 
unna litt hver uke!

Organisasjonsarbeidet i NJFF er mer eller mindre likt 
som det i arbeidslivet og i andre frivillige organisasjo-
ner som idrett og kultur. De også må forholde seg til 

Erik Andreassen.

Brønnøysund- registeret, media, egne hjemmesider, 
Facebook etc. Dette er enkelt å holde oppdatert og 
i orden om ”noen” kan det, men gjøres det ikke 
riktig, eller ikke i det hele tatt, taper foreningen som 
nevnt både omdømme og penger… 
NJFF har gode opplæringspakker og hjelpeinfo her: 
https://www.njff.no/organisasjon/Documents/Tillits-
valgtguiden.pdf, samt mer her: https://www.njff.no/
Organisasjon/

Vi har i utgangspunktet organisasjonskurs i AJFF rett 
etter årsmøtene i mars, men er det behov NÅ kan jeg 
har kurs på kort varsel. Kurset er 2 ettermiddager på 
4 timer. Kontakt AJFF om det er behov, så får vi det 
til.

Erik

Så langt i 2018 har det blitt holdt Hagledommerkurs 
og utpå høsten vil det bli holdt et oppdaterings kurs 
for de som er Hagle instruktører. Det planlegges fler 
kurs fra starten av 2019 og først ut blir et Haglein-
struktør kurs for de som tar dette for første gang, 
Her vil det bli annonsert i forkant slik at de som vil 
kan melde seg på. 

Er det noe du lurer på rundt instruktørordningen 
eller Hagledommer kurset så er det bare å ta kontakt 
med fylkesinstruktøren så vil han prøve å hjelpe så 
godt som mulig.
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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

Gåsejaktkurs 2018
I 2017 arrangerte vi i Akershus fylkeslag, et svært ve-
lykket gåsejaktkurs. Neste alle deltakerne på kurset 
fikk skutt seg sin første gås. Kurset gikk fra 30.sep-
tember til 01.oktober i fjor, langs Hemnessjøen i 
Aurskog-Høland kommune. Kurset begynte med en 
teoridel, før vi dro ut og monterte kammuflasjesen-
ger på åkeren. Morgene etter, før det ble lyst var alle 
på plass og ventet spent på dagslyset og morgen-
trekket av gjess fra sjøen og inn over åkerlandskapet. 

Å ligge i en klar og duggfrisk morgen, med vakker 
soloppgang og høre flokken av gjess komme stadig 
nærmere, anbefales varmt!

Vi planlegger å kjøre samme opplegget også i år. 

Følg med på våre nettsider. Her vil kurset bli 
annonsert i løpet av sensommeren. 
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Zodiac Team Pro 
Waterpoof

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

Testvinner  

i «Jakt & Fiske», 

utg. 8 . 2015

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)

Ny radio til høstjakten!

Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Tlf: 90 96 90 96

www.radiocom.no



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


