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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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Jeg starter årets første NJFF Akershus info som jeg startet fjorårets 
info, nemlig om tema ulv. Det har i løpet av januarmåned vært gjen-
nomført lisensjakt på ulv innenfor ulvesona i respektive Julussa- og 
Osdalsreviret i Hedmark Fylke. Jeg mener dette har vært gjennomført 
på en meget god måte fra de organiserte jaktlag, og man har tatt ut 
det antall ulv som var bestemt felt i de respektive revirene. Man har 
sett at revirene har hatt større bestand enn det som var bestemt felt, 
og man er i skrivende stund i gang med en dialog med departemen-
tet. Dette for å få en godkjennelse på å ta ut de resterende ulver i de 
to nevnte revirer. Her er nok ikke siste ord sagt i saken. NJFF Akershus 
er en del av et Ulvenettverk, sammen med fylkeslaget i Hedmark, 
Oppland, Østfold, og Oslo. Vi vil i nærmeste fremtid gjennomføre en 
evaluering av jakta og ulveforvaltningen så langt, og diskutere strate-
gi og arbeidsform fremover. En god del av våre foreninger i fylket er 
fullt engasjert i ulvesaken, og vi gjennomførte derfor et informasjons-
møte om lisensjakt i januar måned, med et bra oppmøte. Informasjon 
fra dette møtet kan ses på NJFF Akershus hjemmesider. Etter møtet 
var det et ønske fra deltagerne at vi måtte følge opp med informa-
sjon og møter. Dette innebærer at det nå er etablert informasjon på 
våre hjemmesider om sporing av rovvilt, samt prøvetaking. I tillegg 
gjennomføres et informasjonsmøte om reell organisering av ulvejakt.

Det nye året har startet med høy aktivitet fra ansatte ved vårt Fylkes-
kontor, Fylkesinstruktører, og styremedlemmer. Dette har resultert i 
presenterte aktivitetsplan vist i denne NJFF Akershus info. Både de 
etablerte og nye aktiviteter blir fortløpende lagt ut på vår aktivitets-
kalender ved våre hjemmesider. Det er viktig for oss at foreningene 
tar seg tid til å se over alle aktivitetene, og derav kunne presentere 
disse ovenfor sine medlemmer.

Vi er i full gang med å planlegge Camp Villmark som gjennomføres i 
Lillestrøm 6.-8. april 2018.
NJFF Akershus vil være representert på messen med ansatte fra vårt 
fylkeskontor, samt representanter fra vårt styre. NJFF vil også være 
tilstede. Av aktiviteter vil vi blant annet gjennomføre gevirdømming, 
synsundersøkelse med tilbud for jakt- og skytebrille, og skyting på 
elgbane.
I tillegg til vår hovedstand i «jakthallen», sammen med Jakt- og Fiske-
senteret, vil i tillegg ha en stand i «fiskehallen». Her vil alle foreninge-
ne få tilbud om å kunne bidra med å fortelle om sine egne aktiviteter 
lokalt. Dette blir i år et stort arrangement med en ekstra utstillings-
hall, med mange attraktive aktører, og blant annet Lars Monsen som 
en av foredragsholderne. Det er sendt ut informasjon til alle forenin-
gers styre i vårt fylke, slik at foreningene har mulighet stille med en 
eller flere representanter for å fortelle om deres aktiviteter lokalt. 

Det er planlagt et årsmøte 17.april kl. 12 med møtestart kl. 13 ved 
Folkets Hus på Strømmen.
I forkant av årsmøte ønsker styret i NJFF Akershus å invitere ledere 
og nesteledere i lokalforeningene til møte hvor vi skal diskutere veien 
videre. Møte er berammet fra kl.10.00-12.00. Kl. 12.00 Severes en 
enkel lunsj til alle delegater, og kl. 13.00 starter årsmøtet. Vi håper 
at flest mulig av våre foreninger i vårt fylke vil kunne være tilstede på 
årsmøtet. Mer info er lagt ut på våre hjemmesider.

Vil til slutt ønske alle foreningene lykke til med alle de planlagte akti-
vitetene for 2018!! 

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. Jesper Odd Pettersen 94781829 
 joddpe@online.no
Styremedl. Erik Andreassen 91836112 
 erik.andreassen3@outlook.com 
 Organisasjonskontakt/hund
Varamedlem Hans Chr. Wilter 93036085
 hcw@07.no
 Presse, marked, Web/FB
Varamedl. Bjørn Magne Berge 45141880 
 bjornmberge@icloud.com
Varamedl. Per Steinar Slang 95082363 
 persteinarslang@gmail.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 Henning Utti 90138242

Administrasjonen 63998275
Fylkessekretær Per Rune Stav 95134712

Fagkonsulenter
 Knut Magnus Wold 46932939
 Hjalmar Eide 92401982
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Fylkessekretærens HJØRNE

Selv om vi har kommet et godt stykke ut i 2018 vil jeg ønske alle medlemmer et 
riktig godt nytt jakt- og fiskeår! Vi er i skrivende stund godt i gang med planleg-
gingen av det nye året og en del av aktivitetene finner dere i aktivitetskalenderen 
lenger ut i infoen. Dette er i hovedsak kurs i regi av våre Fylkesinstruktører. For at 
vi skal kunne bidra med det dere medlemmer ønsker av tilbud er det veldig viktig 
at vi får høre om det. Vi nås på både e-post og telefon hvis det er noe dere ønsker 
å snakke med oss om. Det kan være ønske om kurs i regi av oss på Fylkeskontoret 
eller hjelp til kurs og aktiviteter i egen forening. Det viser seg når vi snakker med 
medlemmer og foreninger at det er aktivitetstilbud som står øverst på ønskelisten. 
Det samme viser spørreundersøkelsen som ble sendt foreningene i 2015. Vi er tra-
disjonsbærere og det er viktig at vi lærer bort vår kunnskap til våre barn og gjerne 
naboens også. Vi skal være stolte av det vi gjør, men vi må kanskje bli flinkere til 
å vise det frem til resten av samfunnet, som ikke tar del i våre aktiviteter. Jegere 
og fiskere har meget høy tillit i Norge, og det må vi også sørge for at er tilfelle i 
fremtiden.

Introjakten som ble introdusert i fjor var en umiddelbar suksess og vi håper at vi 
kan gjenta dette til året. Dette var suverene tilbud til jegere som ønsket å utvide 
sin jegerhorisont. Hvis alt klaffer vil Forbundet komme med et tilsvarende tilbud på 
fiskesiden. Når introtilbudene annonseres er det viktig at foreningene følger med 
og hiver seg på, slik at vi kan spre disse gode tilbudene ut til medlemmene våre.
På kontoret har våre to fagkonsulenter nok å jobbe med. Kalkuttprosjektet på Rå-
sjøen er et flerårig prosjekt som er høyt prioritert av Fylkesmannen. I tillegg jobbes 
det med vandringshinder, habitatforbedrende tiltak i bekker og elver og mye an-
net. Fiskekortkartet ferdigstilles i skrivende stund og blir snart tilgjengelig. Marka-
fiskeprosjektet er også i avslutningsfasen og vi venter spent på resultatene derfra. I 
tillegg gjør Hjalmar en formidabel innsats med å formidle jakt, fiske og friluftsliv til 
barn og unge i Akershusskolene, i tillegg til egne prosjekter.

Portalen
Vi oppfordrer alle foreninger til å bruke foreningens side i portalen. Skal den bli 
attraktiv å bruke må vi fylle den med godt stoff. Det er også viktig at foreningene 
passer på å oppdatere kontaktinfoen på deres respektive side. Aktivitetskalenderen 
i portalen skal fylles med alle våre aktiviteter, slik at medlemmene og potensielle 
nye medlemmer kan finne noe som er av interesse.

I portalen har alle medlemmer en egen side, «Min side» heter den. Her kan hvert 
enkelt medlem logge seg på og finne informasjon som angår dem. Påloggings-
informasjon finner dere i portalen. På «Min side» finner dere opplysninger om 
adresse, telefon og e-post. Det er veldig viktig alle går inn her og sjekker at alt 
stemmer. Dere kan selv oppdatere slik at alt blir riktig. I tillegg finner dere oversikt 
over deres medlemskap og dere kan også betale medlemskapet på den siden. Her 
har dere også muligheten til å melde dere inn i en ny forening og verve en venn. 
Har dere instruktørutdanning vil også dette vises her.

Vi håper det kommende året blir fylt av aktiviteter som engasjerer og gleder alle 
jegere og fiskere! 

Per Rune Stav

Fylkessekretærens hjørne
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Landsmøte 2018
Det 22. ordinære landsmøte i Norges Jeger- 
og Fiskerforbund avholdes 16.-18. november 
på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

På Landsmøte stiller 150 delegater fra hele landet, 
av disse har NJFF Akershus 17 plasser som skal 
velges på Fylkeslagets årsmøte lørdag 17. mars. Det 
er derfor viktig at foreningene sender inn forslag til 
delegater før årsmøte.
Viktige frister
For at landsmøtet gjennomføres i henhold til NJFFs 
vedtekter, er det noen viktige frister som må over-
holdes. Her følger informasjon om noen av de vik-
tigste tidsfristene foreninger og fylkeslag bør være 
oppmerksomme på.
1. april: Frist for å meddele valgkomiteen forslag 

på personer til de valg som skal gjøres 
på landsmøtet

1. juni: Frist for innsending av forslag på kandi-
dater til NJFFs Ungdomslederpris

1. juni: Frist for innsending av forslag på kan-
didater til NJFFs viltstellpris og NJFFs 
fiskestellpris

1. juni: Frist for innsending av forslag på kandi-
dater til Foreningsprisen 2018

1. juni: Frist for fylkeslagene til å meddele NJFF 
sentralt, oversikt over valgte delegater

1. juni: Frist for innkomne saker, dvs sakene 
må være Forbundsstyret i hende innen 
denne datoen. Det bes om at sakene 
sendes tidligst mulig

16. sept.: Frist for utsendelse av landsmøtedo-
kumentene, deriblant Forbundsstyrets 
forslag til dagsorden

8. oktober: Frist for «påmelding» - bekreftelse del-
tagelse

All informasjon om Landsmøte er lagt ut på nettsi-
den til NJFF: https://www.njff.no/Organisasjon/

Program

Kl. 10-12. Dialogmøte.
Leder og nestleder i foreningene er invitert

til et møte i forkant av årsmøte.

Kl. 12-13 Det serveres enkel lunch til delegatene.

Kl. 13-15 Årsmøte.

Medlemsutvikling
Medlemstallene for 2017 viser at Akershus er det 
fylket som har mistet flest medlemmer i 2017. pr 
31.12.17 hadde vi 12717 medlemmer i Akershus, 
mot 13984 i 2009, som var toppår for Akershus. På 
8 år har vi altså mistet 1267 medlemmer. Dette er 
en trend som vi må snu.
I 2017 teller vi 47 foreninger i Akershus. Det er i 
midlertid ikke bare røde tall. 11 foreninger har en 
tilvekst å vise til i 2017. De fem foreningen som har 
størst tilvekst i antall medlemmer er:

Forening Medlemmer Nye Økning
 31.12.17 medlemmer i %
Holter JFF 168 18 12 %
Ski JFF 548 17 3,20 %
Aurskog JFF 223 15 7,20 %
Høland JFF 186 13 7,50 %
Rælingen JFF 771 3 0,78 %

Utviklingen i antall medlemmer i Akershus 
de siste 20 år
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Camp Villmark 2018
Sett av helga 6.-8. april og besøk oss på Camp 
Villmark i Lillestrøm. Da går Norges største villmarks-
messe av stabelen og NJFF Akershus er der med 
egen stand. I år er det hele tre haller med utstyr og 
aktiviteter. Hovedstanden vår vil ligger i jakthallen 
ved siden av Jakt og Fiskesenteret sin stand. Her kan 
du komme å slå av en prat, test skytesimulator og 
få målt fjorårets gevir av en gevirdommer. Specsa-
vers, som er en av våre medlemsfordeler kommer 
og sjekker synet ditt, og har muligens noen tilbud 
på lur. Medlemsdisken til forbundet stiller også, her 
kan du få hjelp til det du måtte lure på. I tillegg vil 
vi ha en stand i Hall D, som er fiskehallen. Her vil 
det handle om fisk og aktivitet for barn og unge. 
Varemessen har også planlagt en «ladiesnight» på 
fredag kveld, hvor det settes fokus på damene. Her 
blir det spesialtilbud, foredrag mye mer.

Vi håper å se deg på messa!

Elgbane med laservåpen.

Specsavers.
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JAKT- OG 
FISKESENTERET

Spar tid og penger

kjøp billett på nett

Espen Lynne, Bioprep.
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Rovviltkontakter i Oslo & Akershus
Navn og adresse Kontaktdetaljer Ansvarsområder / Kommuner

Bergsrud, Jon Petter Mobil: 958 93 701 Gran, Brandbu, Jevnaker, Lunner, Nittedal, 
   Oslo-Nordmarka

Finne, Mats  Mobil: 924 32 531 Aurskog Høland, Fet og tilgrensende kommuner i 
   Østfold.

Klokkerengen, Carl Randin  Mobil: 952 00 653 Romerike

Klokkerengen, Hans Petter  Mobil: 915 99 040 Romerike 

Pedersen, Bjørn Erik  Mobil: 958 06 047 Ringerike, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Hole, 
   Lier, Hurum, Asker og Bærum

Thorsen, Neri Horntvedt  Mobil: 994 44 509 Follokommunene og Østmarka (Østfold vest for 
Glomma

Torsdag 11. januar holdt NJFF Akershus et informasjons-
møte om lisensjakt. Møte ble holdt på Folkets hus på 
Strømmen. Ca 70 møtte og fikk høre om regelverk, 
bestander og offentlig forvaltning. Informasjonssjef 
Espen Farstad åpnet møte med refleksjoner rundt jeger 
og media. Jegere som stiller på rovdyrjakt vil få ekstra 
oppmerksomhet fra media og manet til forsiktighet når 
det gjelder bruk av sosiale media.
For å få mest mulig data på rovdyr oppfordrer vi alle til å 
registrere spor og sende inn prøver. Alle ulveobservasjo-
ner og DNA-prøver skal meldes inn til en rovdyrkontakt 
i SNO.

Regler for lisensjakt
Lisensfelling er det primære virkemiddelet for bestands-
regulering av bjørn, ulv og jerv. Lisensfelling er en 
skademotivert felling av et bestemt antall individer av en 
viltart, med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, punkt 
b. Det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten.  
Lisensfelling av alle rovviltartene omfattes av grunneiers 
enerett.

I 2017 opplevde vi en økt rapportering av ulve-
observasjoner i Akershus. Etter flere henven-
delser hvor medlemmer ønsker informasjon, 
besluttet Fylkeslaget å invitere til informa-
sjonsmøte. Fylkesmannen, Statens Naturopp-
syn og Utmarksavdelingen i Akershus og 
Østfold ble invitert til møtet.

Informasjonsmøte
lisensjakt

Fellingsperiode for store rovdyr.
Jerv:  10. september – 15. februar
Bjørn:  21. august – 15. oktober
Ulv (innenfor sona): 1. januar – 15. februar
Ulv (utenfor sona): 1. oktober – 31. mars

Krav til lisensjeger:
• Du må være over 18 år.
• Du må være registrert i jegerregisteret og ha betalt 

jegeravgiften.
• Registrering skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rov-

viltart og hvert år www.brreg.no
• Registrer deg på Fylkesmannens SMS-varslingstjenes-

te. Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldene 
kvote. Registrer deg på nettsiden til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus.

• Godkjent storviltprøve inneværende år
• Lisens- og kvotejakt krever grunneiers tillatelse

Du finner mer informasjon på Fylkesmannens sider: 
www.Fylkesmannen.no/rovvilt
Miljødirektoratet: www.rovviltportalen.no

Beredskapstelefon til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Varsling om akutte hendelser vedrørende rovvilt. Telefon 
nr.: 971 35 265
Ulvetelefonen hos fylkesmannen i Hedmark: 954 52 101
Rovviltnemdene i region 4(Akershus, Oslo og Østfold) 
samarbeider med nemdene i Hedmark om ulveforvalt-
ningen.
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20 dammer er søkt nedlagt
Tekst av: Knut Magnus Wold

NVE har mottatt søknader fra Nedre Romerike 
Vannverk AS om tillatelse til å legge ned 20 dam-
mer i Akershus. Grunnen til at disse søkes nedlagt 
er at Nedre Romerike Vannverk AS skal legges ned, 
oppgis det i kunngjøring i høringsbrevet fra NVE. 
Saken er på høring frem til 3. april. Se vedlagt liste 
for hvilke dammer dette gjelder.
 

Meld inn felt rødrev og vinn!
Er du revejeger og har lyst til å bidra i vår datainnsam-
ling om felte rødrever i Akershus?

Meld inn dato, kommune, ditt navn, jaktform, revens 
vekt og kjønn og om den har skabb. Send med et bilde 
av fangsten og bli med i trekningen av et av fem gave-
kort på 1000,- til NJFFs medlemsbutikk.

Slik kan du melde inn rev. 
- På facebooksiden «Revebørsen for oss som jakter 

rev i Akershus»
- På epost til kmw@njff.no
- En melding til 469 32 939

Skitt jakt!

Høringsbrevet og søknadene med vedlegg finnes 
på NVE sine nettsider under konsesjonssaker. Vi er 
bekymret for at fine fiskevann vil gå tapt, dersom 
planene om nedleggelse fullbyrdes. Dette vil påvirke 
rekreasjonsmulighetene negativt for de som bor og 
ferdes i områdene. Fiskevannene vil i noen tilfeller få 
betydelig redusert areal, og noen vil forsvinne helt, 
med kun en bekk igjen. Vi er også overrasket over 
at friluftslivsverdien og dermed verdien for folkehel-
sen i flere tilfeller er beskrevet som liten til middels 
i flere av søknadsbrevene, på tross av at lokale 
kilder hevder det motsatte. I en av lokalitetene som 
vurderes nedlagt er det også registret Edelkreps i 
artsdatabanken. Påstanden i søknaden for lokali-
teten, om at Edelkreps i liten grad blir påvirket av 
redusert størrelse på leveområdet, synes vi er tynn. 
NJFF Akershus fylkeskontor vil være i dialog med de 
andre høringsinstansene for å få klarhet i det totale 
omfanget av nedleggelsen av dammene. Alternati-
vet til nedleggelse er at en ny eier tar over ansvaret 
for dammene. 

Lokalitet  Kommune
Dam Sennerud - nedlegging  Sørum
Dam Lundertjern - nedlegging  Skedsmo
Dam Lunderås - nedlegging  Sørum
Dam Bæreggtjernet - nedlegging  Sørum
Dammer Åmodtdammen - nedlegging  Rælingen
Dammer Ramstadsjøen - nedlegging  Rælingen
Dam Øvre Ryggevann - nedlegging  Nittedal
Dammer Nedre Ryggevann - nedlegging  Nittedal
Dammer Høldippeldalen - nedlegging  Nittedal
Dam Østbyputten - nedlegging  Lørenskog
Dam Tientjern - nedlegging  Fet
Dam Abbortjern - nedlegging  Fet, Sørum
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Vårens vakreste eventyr
Tekst: J-R Samuelsen

Snart er det igjen tiden for å oppleve vårens va-
kreste eventyr ute i de dype skoger. Flere av oss har 
kanskje vært så heldige og fått oppleve en tiurleik 
på nært hold en fin vårmorgen, eller ligget ved myra 
og betraktet orrhanens intense buldring og mange 
slåsskamper. For at vi skal kunne oppleve disse par-
ringsleikene som tilskuere, er det i midlertidig viktig 
at vi tar en del forhåndsregler. 

Sårbare ovenfor forstyrrelser
Hver vår samler storfugl og orrfugl seg på bestemte 
plasser i landskapet, for å utøve den livsviktige 
leikakten. Antall fugler på leiken varierer, men 
generelt er mer enn 2-7 tiur blitt sjeldent i dagens 
skoglandskap. Enkelte orrhaneleiker kan derimot 
fortsatt skilte med over 30 haner. Orrhanene spiller 
i åpent landskap, på myrer eller islagte vann, mens 
tiuren som regel foretrekker gammelskog, gjerne 
i småkupert terreng. Vellykkede parringer er selve 
forutsetningen for de kommende generasjoner av 
skogsfugl. Derfor er det viktig at vi som tilskuere 
ikke forstyrrer fuglene. Selv ved vårt nærvær kan vi 
klare dette godt hvis to ting ikke oppfylles; god ka-
muflasje og stillhet. Enkelte leiker kan bli så mye be-
søkt i leiktiden at en risikerer at forstyrrelser kan få 
negativt utfall, om ikke nødvendige forhåndsregler 
tas. I en liten uke i månedsskifte april/mai kommer 

hønene til leiken, klare for å bli parret. At denne uka 
er sårbar kan vi lett tenke oss, da enkelte dager kan 
være preget av sterk vind og kraftig nedbør, slik at 
fuglene blir utrygge og holder seg unna leiken, eller 
forlater den etter kort tid. Plaskende regndråper 
mot fjærdrakt og lyng, eller kraftig vindsus vil gjøre 
at fuglene mister kontroll over lyder fra reelle farer 
som fra rovdyr som rev og hønsehauk. Om vi i til-

Tiur.

Tiurleikkamuflasje.
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Velkommen til vår topp moderne klinikk 
i Saga Senter

24
timers

AKUTTVAKT
Tlf. 920 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

legg forstyrrer fuglene på de få «godværsdagene» 
som er igjen denne uka, kan det tenkes at en del 
parringer uteblir. 

Overnatt ute ved leiken
Enkelte tilskuere forteller at de er kommet snikende 
inn på en fugleleik på morgenkvisten. Dette er en 
svært dårlig start både for deg og fuglene. Risikoen 
for å skremme fuglene er svært høy, da det nettopp 
er slik «snikende atferd» de er tilpasset og flykte fra. 
Når både orrhaner og tiur som oftest slår seg inn 
i nærområdet, kvelden før leiken og begynner sitt 
spill gjerne ved det minste tegn til dagslys, sier det 
seg selv at en overnatting utendørs er det eneste 
fornuftige for en menneskelig tilskuer. 

God kamuflasje, en forutsetning   
En god kamuflasje er en forutsetning for å være 
tilskuer på leik. Fugler og dyr reagerer svært lett 
på bevegelser og en tommelfingerregel er derfor 
at en fugl utenfra skal ha problemer med å se at 
du beveger deg inne i kamuflasjen. For å kunne få 
dette til, bør kamuflasjen i utgangspunktet være en 
«lystett kasse». I dag fås det kjøpt gode kamufla-
sjetelt med kikkeglugger i veggene som egner seg 

godt til slike formål. Andre alternativer er å benytte 
tepper, mindre teltduker, jervenduk, militære kamo-
duker, og granbar til å lage god kamuflasje. Med 
lite vind kan også en tykk presenning som dekkes til 
med litt kvist og granbar også fungere som tak eller 
vegger. Sørg da for at denne strammes godt opp 
for å unngå bevegelser av eventuelt vind. Å benytte 
seg av terrenget og vegetasjonen er også lurt for å 
få til en god kamuflasje. En skjørtegran, en tue eller 
et vindfelt tre er et godt utgangspunkt for en god 
kamuflasje. 

På tiurleik bør du unngå å ta granbar fra skjørte-
graner på selve leiken, da disse fungerer som viktig 
skjul for fuglene. En god regel er at både fugler og 
mennesker skal slite med å finne spor etter deg på 
leiken etter at du har forlatt den. Følger du disse 
rådene kan du oppleve sitringen over å se tiuren inn 
i hvitøyet, eller komme nært innpå de spillende orr-
haner med god samvittighet ovenfor hovedrollene i 
forestillingen: nemlig skogsfuglen. God tur!

Artikkelen sto første gang
i Akershus Info nr 1/2008



12

Introfiske

Et av årets store satsningsområder er Introfiske. 
Introjakten som de fleste sikkert fikk seg i fjor var 
en kjempesuksess med over 2000 deltakere på 
introjaktkursene. Konseptet for Introfiske er akkurat 
det samme. Mange foreninger har sikkert planlagt 
fiskeaktiviteter allerede og de fleste av disse kan sik-
kert gå som et Introfiskekurs. Introkursene er ment 
for alle, både nybegynnere og erfarne fiskere som 
ønsker å lære noe nytt. Alle foreninger er tilsendt 
informasjon om hvordan dere skal søke. Informasjon 
om Introfiske finner dere også på nettsiden til NJFF 
sentralt. Husk søknadsfristen 15. mars!

Friernfondet
- Midler til barn og unge

Etter at foreningen Friern ble oppløst i 2009, ble 
pengene gitt til Akershus JFF og øremerket barn og 
unge. Akershus JFF 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 fon-
det er veldig «vide» slik at man også kan søke midler 
til innkjøp av for eksempel lavvo, fiskeutstyr eller an-
net 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.

’

   

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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OUTDOOR

50%

Estelle Lady

Vi er på plass i nye og større lokaler på  
Jessheim Storsenter

Alle varer og bedre utvalg enn noensinne vil du finne i vår nye butikk 
i underetasjen på Storsenteret. Inngang fra Ringvegen P-hus.

Vi kan garantere deg knallgode tilbud!

Se alle våre tilbud på www.brunst.no
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TERMINLISTEAktivitetsplan	2018

Januar
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
Styremøte	Fylkeslaget NJFF	Akershus Skytta 24.	jan.
Lisensjakt,	informasjonsmøte NJFF	Akershus Strømmen 11.	jan.

Februar
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
Samling	ny	fylkesinstruktører Forbundet Flå 8.-9.feb
Fylkesinstruktørsamling,	aversjon,	ettersøk	og	dressur Forbundet Flå 9.-11.	feb
Møte	i	ulvenettverk Bjørn,	Rune,	Per	Steinar Skytta 12.	feb.
Styremøte	Fylkeslaget NJFF	Akershus Skytta 13.	feb.
Samling	for	fiskeveiledere	og	øvrige	koordinatorer	HC/båtrampe-prosjektet Forbundet
Jakthund	grunnkurs,	24t Kjell	D/Johnny	A. Skytta 23.-25.2
FM	Isfiske Eidsvoll	jff 24.	feb.
Akershus	Info	nr.1 NJFF	Akershus kommer	med	Jakt	&	Fiske uke	8

Mars
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
FM	Jaktfelt Inge	M. Bjerkland 11.	mar.
Årsmøte NJFF	Akershus Folkets	hus	Strømmen 17.	mar.
Samling	for	ledere/nesteledere NJFF	Akershus Folkets	hus	Strømmen 17.	mar.
Oppdatering	aversjonsinstruktører,	erfaringsutvekslinger Johnny	A. Skytta 21.	mar.
Standplassleder	Hagle Jesper	M.	Larsen
FM	Figurjakt Ås	JFF Nøstvedt	v/Tusenfryd 18.	mar.
LM	Jaktfelt Nannestad	JFF Steinsgård 17.-18.3

April
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
Hagledommer	kurs Jesper	M.	Larsen Grasåsen 5.-6.	apr
Camp	villmark NJFF	Akershus Lillestrøm 6.-8.	apr
Representantskap-/Fylkeslederkonferanse Forbundet 27.-28.	apr
Frist:	forslag	til	valgkomite-	Landsmøte Forbundet 1.	apr.
Aversjonsinstruktørkurs Johnny	A. Skytta 27.-28.apr
Oppdatering	dressurinstruktør	jakthund Johnny	A. Skytta 11.	apr.
Orgkurs	og	foreningsdrift Erik	Andreassen 09.	og	10.	apr
Ettersøk	videregående Kjell	Disenbroen
Hagleinstruktørkurs Jesper	M.	Larsen

Mai
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
FM	Lerduesti Sven	Roar	Gran Knappelåsen 1.	mai.
Momsrefusjon	og	regnskap.	Frist	innsending Forbundet viktig	at	foreningen	sender	inn 1.	mai.
Takseringskurs	rype	og	skogsfugl Skytta 23.	mai.
Ettersøk	videregående Kjell	Disenbroen Skytta
Jaktlederkurs Kjell	Disenbroen Skytta mai/juni
Akershus	Info	nr.2 NJFF	Akershus kommer	med	Jakt	&	Fiske uke	22

Juni
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
Kvinnekontaktsamling 1.-3.	juni
Frist:	forslag	til	priser	-	Landsmøte 1.	jun.
Frist:	innspill	delegater	-	Landsmøte 1.	jun.
Frist:	saker	til	landsmøte 1.	jun.
FM	Elgskyting Magne	Holmbro Grasåsen 10.	jun.

Juli
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato

August
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
Villmarksleir Claus	Tornsberg Enebakk.	For	ungdom
FM	Jegertrap Jesper	Maj	Larsen Grasåsen 11.	aug.
Skytetrening	for	kvinner	til	introjakt	på	elg
Terminlistemøte	for	hagle,	rifle	 Møte	for	foreninger.	Sette	datoer
Fylkessekretærsamling
Akershus	Info	nr.3 NJFF	Akershus kommer	med	Jakt	&	Fiske uke	48

September
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
Termnlister;	skyting	og	fiske Terminlister	for	2019
LNU/Frifond	aktivitetsmidler
Skytetrening	for	kvinner	til	introjakt	på	elg

Oktober
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
Frist:	påmelding	til	landsmøte 8.	okt.
Jaktcamp	rondane,	høstferien.	 Akershu/Oslo/Buskerud Rondane.	For	ungdom 3.-7.10
Skytetrening	for	kvinner	til	introjakt	på	elg
FM	Sjøfiske Bærum	SF Sjøstrand 14.	okt.

November
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
Landsmøte Forbundet Clarion	hotel	og	congress,	Gardermoen 16.-18.11
Elgjaktkurs	for	kvinner	-	Introjakt NJFF	Akershus Nord-Odal oktober/november
Akershus	Info	nr.4 NJFF	Akershus kommer	med	Jakt	&	Fiske

Desember
Type	Aktivitet Ansvarlig Sted	 Dato
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TERMINLISTE JAKTSKYTING

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

Terminliste jaktskyting
DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE
Jaktfelt
4. feb. Skaubygda JFF Tom Zahl Pedersen 90509096 Digerud njffstevner 200/100 18JF0101

25. feb. Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dammerud njffstevner 200/100 18JF0102

4. mar. Høland JFF Anders Solheim 90790797 Grasåsen 09-12 200/100 18JF0103

11. mar. FM Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland njffstevner 200/100 18JF0104

17-18 mars LM Nannestad JFF Hans Olav Røtterud 48061408 Steinsgård njffstevner 200/100 18JF0105

11-15 april NM Åmli JFF njffstevner

08. april   22.04 Frogn JFF Sven Roar Gran 93072300 knapellåsen 09-12 200/150 18JF0106

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

Lerduesti / Sporting
21. apr. 100 sk Ski JFF Thor Gårder 90021455 Åli 10-12 350/250 18LS0101

22. apr. 100 sk Ski JFF Thor Gårder 90021455 Åli 10-12 350/250 18LS0102

28. apr. 5 6 Bjørkelangen/Høland JFFJesper Maj Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 18LS0103

29. apr. 5 6 Bjørkelangen/Høland JFFJesper Maj Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 18LS0104

1. mai. FM Frogn JFF Sven Roar Gran 93072300 Knappelåsen 09-12 200/150 18LS0105

27. mai. LM Skogen JSK

Jegertrap
30. mar. 4 Aurskog JFF Andre Grøtli 48869513 Grandalen Leirdue.net 250/150 18JT0101

31. mar. 4 Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 250/150 18JT0102

1. apr. 4 Blaker JFF Benjamin Vangen 99641512 Dalbakk Leirdue.net 250/150 18JT0103

5. mai. 50 sk Bjerke JFF Øyvind L Oppegård 98064818 Steinsgård 10-14 250/200 18JT0104

4. aug. 50 sk Lørenskog SportsskyttereHeidi 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
18. mar. FM, 7 Ås JFF Sterling Herskedal 97679565 Nøstvedt v/Tusenfryd 9 - 12 200/100 18FJ0103

15. apr. 3 Udnes JFF Kent Vermundsberget 95218839 Haga 9.30-12 250/150 18FJ0101

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

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

TERMINLISTE FISKESTEVNERTerminliste	fiskestevner	2018

Akershus
Dato Merknad Arrangør Kontaktperson Telefon Møtested Påmelding Pris Stevnekode

20.jan åpent Eidsvoll	skog	JFF Terje	Ranheim 91888936 Mogreina	kirke kl.08.30-09.30 50/150 Isfiske
24.feb FM Eidsvoll	skog	JFF Terje	Ranheim 91888936 Mogreina	kirke kl.08.30-09.30 50/150 Isfiske
14.okt FM Bærum	SF Knut	Gullbekk 93483108 Sjøstrand/Asker kl.09.00-09.30 50/100 Sjøfiske



PAKKE!
MONTERT

OG KLAR

Unik farge i begrenset opplag!

BEGRENSET OPPLAG!

BLASER R8
Professional Black Adj
Fabrikkgjenget løp M15X1 justerbar kolbe. Unik modell i sort design.

29.990:-
Veil. pris: 38.990:-

13.995:-
Veil. pris: 18.475:-

Spar 9.000:-

CALEDONIAN ELITE STEEL 
UK7 24G
Forbedre ditt resultat med kvalitetspatronen 
fra spanske Caledonian.

1,59:-
Enhetspris ved
kjøp av 1000 stk
Veil. pris: 2,00:-

TIKKA 6,5X55 FMJ
Treningspatron, 20 patroner pr eske

275:-
TIKKA 30-06 FMJ
Treningspatron, 20 patroner pr eske

275:-
TIKKA 308 WIN FMJ
Treningspatron, 20 patroner pr eske

275:-

PODIUM 6,5X55
Treningspatron Helmantel 9,1 gr.

395:-
for 50 stk
Ved kjøp av 1000 stk:
5,99:- pr stk

PODIUM 308 WIN
Treningspatron Helmantel 9,55 gr.

425:-
for 50 stk
Ved kjøp av 1000 stk:
6,29:- pr stk

PODIUM 30-06
Treningspatron Helmantel 9,55 gr.

495:-
for 50 stk
Ved kjøp av 1000 stk:
6,99:- pr stk

TIKKA T3x LITE .308 WIN VÅPEN PAKKE
I våpen pakken inngår det: Tikka T3x Lite .308 Win, RCC S 45 lyddemper,
Warne kikkert montasje og en belyst wildgame 2,5-10x56 kikkert.

BØRSELARS AS
Vognvegen 23, Dal
Tlf: 63 95 20 11

INTERJAKT BJØRKELANGEN
Bjørkeveien 22, Bjørkelangen
Tlf: 926 07 809

interjakt.com


