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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 årsmøte ble gjennomført lørdag den 17.mars ved Sam-
funnshuset på Strømmen. I forkant av årsmøte gjennomførte Arild 
Gjertsen fra NJFF forbundsstyre og Espen Farstad fra NJFF en presen-
tasjon. Arild gjennomgikk forbundstyrets regionsutvalg arbeide, hvor 
de nå har levert en rapport til NJFF forbundsstyre. Rapporten omfat-
ter hvilken fremtidig organisasjonsstruktur vi skal ha ved fylkessam-
menslåing. Denne rapporten ble overlevert forbundsstyret oktober 
2017, og diskutert med fylkesledere desember 2017. Rapporten ble 
behandlet av forbundsstyret februar 2018. Det vil bli gjennomført et 
vedtak på Landsmøtet i november 2018, og deretter videre oppføl-
ging mot endelig vedtak på landsmøtet i april 2020. Espen presen-
terte NJFF gjennomførte aktiviteter i 2017, samt hovedsatsinger i 
organisasjonen for 2018. I 2018 vil NJFF har tre hovedsatsningsom-
råder: organisasjonsarbeid, sportsfiske, og kommunikasjon. Dette 
innebærer at vi ved NJFF Akershus vil nært forestående gjennomføre 
kurs i organisasjonsarbeid, legge til rette for sportsfiske og introfiske. 
I tillegg vil vi i samarbeid med NJFF øke motivasjonen og kunnskapen 
slik at flere foreninger er tilstede og bruker mulighetene i NJFF-porta-
len og Facebook. 

Camp Villmark 2018 ble gjennomført i Lillestrøm 6-8. april. Ansatte 
fra vårt fylkeskontor, vårt styre, og NJFF medlemsbutikken var repre-
sentert på vår stand. I tillegg hadde vi med oss Specsaver og 
Bio-prep som eksterne utstillere. Espen Lynne fra Bio-prep tok hånd 
om gevirdømming og Svein Magne Roten fra Specsaver gjennom-
førte synstest.  Jakt og Fiskesenteret på Flå gjennomførte blant annet 
flå- og slaktekurs, og kurs i knivsliping. I år inviterte vi alle forenin-
gene i vårt fylke til å kunne delta, og i år hadde vi en egen stand for 
foreningene. Her ble det gjennomført fiskekonkurranse for barn, og 
i tillegg skytesimulator. Det var fantastiske besøkstall under Camp 
Villmark og jeg ønsker å sende en stor takk til alle som bidro ved våre 
stander.

Som nevnt ovenfor vil vi i år satse stor på gjennomføring av sports-
fiske. Dette innebærer gjennomføring av fiskesommer 2018, og i til-
legg arrangement som introfiske. Alt dette er under planlegging hos 
oss, og i mange av våre foreninger. Håper mange av våre foreninger 
ønsker å kunne gjennomføre arrangementene. Ønsker alle involverte 
foreninger lykke til med planlegging og gjennomføring, og håper 
oppslutningen rundt arrangementet lokalt blir en suksess.

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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Fylkessekretærens HJØRNE

Når dette bladet hentes i din postkasse er vi allerede halvveis i 2018 og 
restene av en god gammeldags vinter har forhåpentlig vis viket plass for som-
meren. Vi har vært igjennom søknadsprosesser og rapportering, årsmøter og 
Camp villmark. Prosjektene i marka er i full gang og barne- og ungdomsar-
beidet er inne i sin høysesong. I foreningene har det vært mye aktivitet og 
mange skytestevner er unnagjort med god deltagelse og gode resultater på 
både FM, LM og NM. Resterende stevner finner dere på side 14.

Aktiviteter
Nytt av året er Introfiske, hvor nybegynnere og erfarne kan bli med på for-
skjellige fisketurer. Introfiske- og Sommerfiskeaktiviteter i Akershus, finner 
dere på side 12 og 13. Har dere tenkt til å ta med fiskestanga utenfor Akers-
hus i ferien, så finner dere fiskeaktiviteter over hele landet på www.njff.no. 
Vi anbefaler alle å ta med barna på disse aktivitetene slik at de kan få noen 
gode fiskeminner.
For de litt større ungdommene finnes flere tilbud utover sommeren og høs-
ten. Lenger ut i bladet kan dere lese mer om villmarkscamp, småviltcamp og 
camp villaks. Dette er supre tilbud til aktiv ungdom.

Portalen
Jeg vil benytte anledningen til å minne alle foreninger om å oppdatere sine 
nettsider i NJFF portalen. Har alle husket å legge inn nytt styret med kontakt-
informasjon? For at alle medlemmer skal kunne finne ut hva som skjer, er det 
viktig at alle kurs og aktiviteter legges ut i aktivitetskalenderen.

Hvert medlem i NJFF har sin egen «Min side». Her finner du din kontaktin-
formasjon og det er viktig at alle medlemmer logger seg på her og sjekker at 
det er riktig. Dette er viktig å gjøre slik at din forening når frem til deg når de 
sender ut viktig informasjon. Her finner du også medlemskortet ditt og klas-
seføringskort som du må ha med på skytestevner. Her kan du verve en venn 
eller betale et nytt medlemskap. Dere som er instruktører vil finne materiell 
som angår deres virke. De i styret som har tilgang på medlemsadministrasjon 
finner dette her.

For mange kan det virke overveldende mye å sette seg inn i, både når det 
gjelder portalen og oppgaver som styremedlem. På www.njff.no under orga-
nisasjon kan dere finne mye hjelp både til publisering og foreningshjelp. Til-
litsvalgtguiden er et av mange tips. Mange foreninger har allerede tatt i bruk 
SMS-løsningen fra Link Mobility, for lettere å kunne sende ut korte beskjeder 
til medlemmene. Hvordan dere går frem for å ta i bruk dette finner dere også 
under organisasjon.

Føles det fremdeles overveldende? Fortvil ikke for i år har NJFF hyret inn Bjørn 
Kristoffer Kjelsrud (BK) fra Rælingen JFF. Han skal være reisende i foren-
ingshjelp det neste året. Her vil det være mange tips å plukke opp når det 
gjelder portal og Facebook. For at BK skal slippe å besøke alle 572 foreninger 
i Norge, må vi organisere felleskvelder i fylket. Meld gjerne inn til fylkeskon-
toret dersom din forening ønsker å være med på en slik kveld. Det er mulig 
vi allerede har publisert slike kvelder når bladet kommer ut, hvis ikke så er de 
rett rundt hjørnet.

Ikke glem å svinge stanga og trene med børsa!

En riktig god sommer til dere alle!

Per Rune Stav

Fylkessekretærens hjørne
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Økende ungdomssatsning
i Akershus

Flere ungdomsaktiviteter har frem til nå vært 
så vellykket at vi fortsetter med prosjektene 
i 2018. 

Tekst: Claus Tornsberg

Jaktcampen som er et samarbeid mellom Akershus 
og Buskerud fylkeslag, vil i år igjen gå til majeste-
tiske Rondane i høstferien.
Her blir det lagt opp til at unge jegerprøvestudenter 
og ferske jegere under 26 år skal få prøve variable 
jaktformer med rypejakt for stående fuglehund, 
harejakt med hund, støkkjakt på skogsfugl og egen 
treningsdag på eget skytteranlegg i Rondane for 
å nevne noe. Det sosiale samspillet og jaktetikk 
blir høyt vektlagt. Dette drives med velkvalifiserte 
instruktører og trenere.
I tillegg til bred jaktutfoldelse i vakre fjell holdes 
det inspirerende samlinger på kveldstid. Dette for å 
engasjere deltakerne så helhetlig som mulig. Del-
takerne deles opp i grupper og går fra jaktform til 
jaktform og på skytedagen får de muligheten til å 
motta ferdighetsmerke, haglemerket. Vi kjører felles 
buss fra Oslo tur/ retur. 

Villmarksleiren i Rausjø er meget populær og er i år 
igjen lagt til 3.- 7. august. Dette blir en villmarksleir 
for de mellom 10 og 20 år som ønsker å oppleve 
nye sider med villmarksliv. 
Vi padler i kano, sover i hytte og lavvo om ikke 
under åpen himmel ute på øyene i Børtervann. Vi 
fisker ørret og abbor fra land og kano. Vi drar på 
en lengre padleekspedisjon til grotta og vi krepser 
på åpningsnatten for krepsefiske. Dette krepsefisket 
har vært meget populært i flere år og det bedrives 
på natten til de tidlige morgentimer til stor fornøy-
else for ungdommen, vi bruker både krepseteiner 
som settes ut fra kano og vi krepser med hodelykt 
fra land med fisk vi har fisket. Vi bedriver generelt 
friluftsliv døgnet rundt.
Måltidene blir tilberedt og inntatt rundt bålet på 
Rausjø. Vi sover på gamle ærverdige Rausjø skole. I 
tillegg til litt trening med salonggevær, blir det leid 
buss til eget skytteranlegg for en dag på skyteba-
nen. På skytebanen læres sikkerhet, konsentrasjon, 
fokus og gammeldags skyteglede. Villmarksleiren 
har som formål og lære ungdom og sette pris på 
norsk natur, villmarksliv, jakt og fiske. Det legges 
også vekt på det sosiale aspekteret. Tilbakemeldin-
gene vi har fått fra ungdom og foreldre tidligere er 

så gode at vi fortsetter med 
dette tilbudet. 

I tillegg vil det bli gjennomført 
enkelte treningsdager på ha-
glebanen i regi av fylkeslaget 
for nyutdannende jegerprøve-
kandidater og de som ønsker 
å lære mer om det å bruke 
et jaktvåpen. Det vil også bli holdt introjakter for 
de som ønsker å prøve skogsfugljakt med stående 
fuglehund. Tid og sted blir utlyst senere. Tilbudet vil 
i all hovedsak rette seg mot ungdom som ønsker å 
lære seg jakt 1:1 (1:2) Her blir det brukt velkvalifisert 
personell i opplæringen. 
Leder av ungdomsarbeidet i Akershus fylkeslag 
engasjerer seg også i flere lokallag gjennom året for 
å styrke ungdomssatsning generelt og å holde kurs 
og foredrag innenfor relevant tema i Norges jeger 
og fiskerforening. 

Jobben med å utvikle ungdomsledere er i gang.

Ønsker du å bidra som ungdomsleder eller å være 
med på villmarksleir eller jaktcamp som deltaker kan 
du ta kontakt med ungdomsleder i NJFF-Akershus, 
Claus Tornsberg. E-post: claus.tornsberg@gmail.com

Ønsker din lokale forening besøk på et styremøte, 
opplæring av ny ungdomsleder eller lignende er det 
bare å sende en forespørsel. Flere lokallag har blant 
annet bedt om bistand til kurs i hagleskyting.
Har du spørsmål vedrørende generell ungdomsak-
tivitet i ditt lokallag er det også bare og ta kontakt 
med undertegnede.

Claus Tornsberg.

KK Import
Vestliveien 3, 1960 Løken • Tlf. 97 66 23 50 
Epost: willkri@online.no • www.kkimport.no
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Årsmøte 
NJFF-Akershus 2018
Årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akers-
hus, ble avholdt lørdag 17. mars på Folkets hus 
Strømmen. Det møtte til sammen 49 personer 
fordelt på 41 delegater fra 16 foreninger, 2 gjester 
og 6 styremedlemmer. Årsmøte godkjente beret-
ning og regnskap for 2017, vedtok arbeidsprogram 
og budsjett for 2018, behandlet innkomne saker 
og vedtektsendringer. Årsmøte valgte nytt styre og 
delegater til NJFFs Landsmøte i 2018. 
 Leder Bjørn Mathiesen åpnet årsmøte og ønsket 
velkommen. Han rettet en spesiell velkomst til frem-
møtte gjester. Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF 
på Hvalstad og Arild Gjertsen, leder for regionsut-
valget.
Espen Farstad innledet med aktuelle saker forbun-
det jobber med i 2018. 
• En av landets største aktivitetsorganisasjoner
• Fiskesommer
• Introjakt
• Introfiske
• Jegerprøvekurs
• Jentemidler
• 130 båter – 1 nøkkel
• Laksecamper
• Barne- og ungdomsaktiviteter i foreningene
• Jakt- og fiskeåret 2017
• Våpenlovarbeidet
• Ulvejakt

Espen Farstad.

• Hovedsatsningsområder for 2018; organisasjons-
arbeid, sportsfiske og kommunikasjon

• Nye rutiner barne- og ungdomsmidler

Arild Gjertsen var neste gjest ut og fortalte om ar-
beidet med regionsrapporten. På bakgrunn av kom-
munereformen i 2015, ble Arild Gjertsen satt til å 
lede et utvalg som skulle se på hvilke konsekvenser 
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Arild Gjertsen.

kommunereformen vil kunne få for NJFF. Foredrag 
oppsummert i stikkord.
• 11 regioner
• Utvalgets mandat; utfordringer på kort og lang 

sikt, organisasjonsstruktur, løsning på robuste 
enheter, sikre organisasjonsdemokratiet, se på 
oppgavefordeling mellom organisasjonens nivåer, 
ivaretakelse av organisasjonens ansatte, prinsip-
per for plassering av regionskontorer, finansiering 
av det regionale organisasjonsnivået.

• Utvalgets rapport kom høsten 2017

I rapporten kommer utvalget med en del forslag
• Forslag: Landsmøte hvert år
• Forslag: Inndeling i regioner
• Forslag: ingen ansatte mister jobben, tilbys nye 

stillinger
• Forslag: Delt instruksjonsmyndighet avvikles
• Forslag: Medlemsfordeler videreutvikles og pris-

differensieres
• Forsalg: Yte hjelp til foreninger som sliter, foren-

ingssamarbeid
• Forslag: Videreutvikle instruktørordningen
• Forsalg: Sentrale aktiviteter innen jakt, fiske og 

opplæring overføres til Jakt- og fiskesenteret på 
Flå

• Forslag: Årlige landsmøter fra 2020
• Forsalg: Fylkesorganisasjonene tilpasses offentlige 

regioner
• Forslag: Forbundsstyret avklarer arbeidsoppgaver 

til de nye fylkeslagene
• Vedtak på Landsmøte 2018
• Endelig vedtak på Landsmøte i april 2020

Etter endt foredrag tok ordstyrer Stig Skottun oss 
gjennom sakslisten for årsmøte
• Årsberetning for 2017
• Revidert regnskap med balanse
• Innkomne saker fra fylkesstyret
 - Sak 1: økning i fylkeslagets kontingentandel 
  ble vedtatt til kr. 80
 - Sak 2: endring i vedtekter til årsmøte: saker til 
  årsmøte blir 4 uker istedenfor 6 uker før 
  årsmøte. Frist utsending av årsmøtepapirer ble 
  endret fra 2 uker til 1 uke.
• Innsatsområder og budsjett for 2017

Etter at arbeidsprogram og budsjett var godkjent 
var det klart for valg. Det ble ingen store endringer 
i styret. Sittende styremedlemmer tok gjenvalg og 
Per Steinar Slang går fra vara til fast styremedlem og 
tar over plassen til Jesper Pettersen. Vi takker Jesper 
for tiden i styret. Cato Røenbakken fra Lillestrøm 
sportsfiskere kommer inn som vara. Dere finner hele 
styreoversikten på side 4.

Siste punkt på årsmøte var valg av Landsmøtedele-
gater. De valgte ble:
1. Inge Mork NJFF-Akershus
2. Johnny F. Andersen NJFF-Akershus
3. Claus Tornsberg NJFF-Akershus
4. Mona Narvestad-Hansen NJFF-Akershus
5. Bent Olav Nydahl NJFF-Akershus
6. Erik Andreassen NJFF-Akershus
7. Per Steinar Slang NJFF-Akershus
8. Hans Chr. Wilter NJFF-Akershus
9. Bjørn Magne Berge NJFF-Akershus
10. Cato Røenbakken NJFF-Akershus
11. Jesper Maj Larsen Bjørkelangen JFF
12. Magdalena Maj Larsen Bjørkelangen JFF
13. Vidar Holtop Enebakk JFF
14. Jan Floberghagen Enebakk JFF
15. John Trygve Bæraas Sørum JFF 
16. Endre Stakkerud Sørum JFF
17. Tore Strand Bærum JFF

’

   

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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NJFF-Akershus sin stand hadde også i år med seg Svein 
Magne Roten fra Specsavers Strømmen med gratis syns-
undersøkelse og Espen Lynne fra Bioprep som tok seg av 
gevirbedømmingen. Begge hadde til tider mer enn nok å 

6.-8. april inntok jegerne og fiskerne Norges 
Varemesse på Lillestrøm. Fylkeslaget i Akers-
hus hadde regien for NJFF sin stand på messa, 
godt plassert ved siden av Jakt- og fiskesente-
ret sin pulserende stand.

Tekst: Per Rune Stav
Foto:

Camp Villmark 2018

Skyting.

gjøre etter hvert som de besøkende kom innom standen 
vår. Hilde Nøren og Henning Ottarsrud fra sentralleddet 
svarte på spørsmål om medlemskap. Salg av nøkler til 
«1nøkkel-100 båter» var også et trekkplaster som inter-
esserte mange.

Vi hadde i år rekordmange frivillige som stod på stand 
med oss. Over 50 frivillige møtte i løpet av helga og var 
flotte ambassadører for NJFF. I tillegg til laser-elgbanen 
som det stadig var lange køer ved, hadde vi i år en ekstra 
stand i fiskehallen. Her fikk foreningene lov til å boltre 
seg og presentere seg og sine til publikum. Der hadde vi 

Elglaserbane.

Elglaserbane.
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et stort basseng hvor de minste barna kunne øve seg litt 
med slukstang. Her ble det også montert en skytesimula-
tor som ble en umiddelbar suksess blant barn og voksne.

Jakt- og Fiskesenteret på Flå hadde også i år en meget 
aktiv stand. Her var det kursing fra morgen til kveld. De 
ivrigste fikk med seg alt fra flåing av hjortevilt, partering, 
stykkning av vilt, pølseproduksjon og hvordan du skal 
holde knivene skarpe.

Alt i alt var det over 25000 besøkende innom messa på 
de tre dagene den var oppe. Fylkeslaget takker alle frivil-
lige som satte av helgen til å stå på NJFF standen. 

Fiske. Espen Lynne - Bioprep.

Bestill synsundersøkelse hos:
Specsavers Strømmen 
Tlf: 63 81 67 47 
www.specsavers.no

Våre åpningstider:  
Mandag-fredag 09-21, 
lørdager 10-19

NB: Angående synsprøve mhp skytterbriller bestill hos optiker Svein Magne Roten ved å ringe 63816747. 

Medlemstilbud 
NJFF-Akershus 
Specsavers 
Strømmen

Gjelder  kun Specsavers Strømmen og ved fremvising av medlemsbevis

• 50% på komplett brille. Dvs 50% på innfatning og alle glass! Kan ikke kombineres med andre tilbud
• 30% på alle polariserte solbriller uten styrke
• Slip og glass til skytterbriller alle styrker: 695 kr.  Glass med superantirefleks 
• 1 måned gratis kontaktlinser ved opprettelse av linseabonnement

Specsavers Strømmen har medlemsavtale med NJFF-Akershus. 
Vi har spesialkompetanse inne syn og synshjelpemidler til alle 
forhold.  Vår butikk på Strømmen Storsenter kan tilby faglig veiledning 
og  grundig synsundersøkelse hos våre dyktige optikere. Her får du 
undersøkt dine øyne, syn og finne riktig hjelpemidler i forhold til dine 
krav og behov både til fritid og i hverdagen. Velkommen til oss! 

Fylkesinstruktører
i Akershus
Hvordan står det til med instruktørkorpset i foren-
ingen? I Akershus har vi dyktige fylkesinstruktører 
på aversjon, ettersøk, dressur, fluekasting, hagle 
og rifle. Hvis din forening har behov for å utdanne 
nye instruktører kan dere henvende dere direkte til 
fylkesinstruktørene eller til oss på fylkeskontoret. 
Det er viktig at foreningene har nok instruktører 
slik at dere har et bredt kurstilbud til medlemmene i 
foreningen.

Fylkesinstruktører	i	Akershus	

Hvordan	står	det	til	med	instruktørkorpset	i	foreningen?	I	Akershus	har	vi	dyktige	fylkesinstruktører	
på	aversjon,	ettersøk,	dressur,	fluekasting,	hagle	og	rifle.	Hvis	din	forening	har	behov	for	å	utdanne	
nye	instruktører	kan	dere	henvende	dere	direkte	til	fylkesinstruktørene	eller	til	oss	på	fylkeskontoret.	
Det	er	viktig	at	foreningene	har	nok	instruktører	slik	at	dere	har	et	bredt	kurstilbud	til	medlemmene	i	
foreningen.	

Fylkesinstruktør	 Navn	 Telefon	 e-post	
Aversjon	 Johnny	F.	Andersen	 90245118	 Johnny.a@online.no	
Ettersøk	 Kjell	Disenbroen	 91171735	 Kjell.disenbroen@yahoo.no	
Dressur	 Liv	Anine	Imset	 93499996	 laimset@online.no	
Fluekasting	 Bent	Nydahl	 91315066	 bn@btrr.no	
Hagle	 Jesper	Maj	Larsen	 92048900	 Jesper-l@online.no	
Rifle	 Hans	Olav	Røtterud	 48061408	 Hans-olav.rotterud@bravida.no	
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Småviltcamp i høstferien
Tekst Per Rune Stav

Kan du tenke deg en jakttur med både rypejakt 
med stående fuglehund, støkkjakt på skogsfugl, 
hare- og rådyrjakt med hund, masse skytetrening 
og sosialt samvær? I høstferien har du muligheten til 
å bli med på småviltcamp i Rondane.

Denne turen er for ungdom mellom 16 og 26 år 
med bestått jegerprøve. Det er satt av tre dager til 
jakt og skyting. Vi bor på en gjestegård i Rondane, 
som blir base og utgangspunkt for aktivitetene.  

Sammen med fylkeslagene i Buskerud og Oslo ar-
rangerer vi småviltcamp for unge jegere i høstferien 
fra 3. til 7. oktober. Her får ungdommen teste flere 
former for småviltjakt med erfarne instruktører. 
På haglebanen blir det mye trening med dyktige 
instruktører.

Mer informasjon om campen legges ut på njff.no/
akershus når alle detaljer er på plass. Påmelding til 
jaktcampen legges ut i aktivitetskalenderen.

Camp Villaks
Camp Villaks er sommerens store eventyr og ver-
dens beste tilbud til lakseinteressert ungdom. Rått 
fiske, kunnskap og moro. Er du mellom 13 og 18 år 
og liker å fiske? Da er dette noe for deg.

Når det ikke fiskes, overnattes det i lavvo, lages mat 
på bålet og man blir kjent med andre ungdommer 
fra hele landet. 

For påmelding og mer informasjon gå inn på 
www.njff.no eller www.campvillaks.no. 

Dette er campene som er satt opp i år:
• Altaelva 15.-17. juni
• Surna 21.-23. juni
• Målselv 6.-8. juli
• Gaular i Sunnfjord 22.-24. juli
• Lakselv 24.-26. juli
• Kongsfjordelva 27.-29. juli
• Lygna 3.-5. august
• Suldalslågen 4.-6. august
• Nummedalslågen 7.-9. august
• Vosso – Bolstadelv 17.-19. august
• Namsenvassdraget 25.-26. august
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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

Søknadshåndboka 2018
Har du og foreningen oversikt over hvor dere kan 
søke om økonomisk støtte til aktiviteter?

På www.njff.no/organisasjon finner dere mye 
nyttig informasjon for foreningen med blant annet 
en oversikt over søknadsmuligheter i og utenfor 
NJFF.

NJFF sentralt søker om eksterne tilskuddsmidler og 
fordeler 8-10 millioner kroner hvert år til aktiviteter 
i forbundets foreninger. Det innebærer tilskudd til 
mer enn 3500 aktiviteter rundt om i landet. I tillegg 
får mange foreninger økonomisk støtte fra sin kom-
mune, næringslivet med flere. Tilskuddsmidlene gir 
grunnlag for levende foreninger med stor aktivitet, 
og som kan gi både medlemmer og andre en rekke 
tilbud.

NJFF mottar midler fra en rekke instanser. Blant 
annet fra Miljødirektoratet, Landsrådet for Norges 

barne- og ungdomsorga-
nisasjoner, Norsk Friluftsliv, 
Sparebankstiftelsen og Gjensi-
digestiftelsen.  Alle de for-
skjellige tilskuddsforvalterne 
har forskjellige regelverk om 
hva en søknad skal inneholde, 
hvordan pengene skal be-
nyttes og hvordan det skal 
rapporteres. Dette har innvirk-
ning på søknadene, benyt-
telsen av midlene og rapporteringen på bruken av 
dem.

Det er viktig å sette seg inn i reglene for de tilskud-
dene foreningen søker, slik at også denne delen av 
foreningsvirksomheten går sin gode gang.

Søknadshåndboka laster dere ned på nettsiden som 
nevnt øverst i artikkelen.
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Statskogmillionen
for friluftsliv og folkehelse

Statskog vil dele ut en million kroner årlig for å inspi-
rere til bruk av norsk natur. I løpet av et år vil inntil 
150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra 
Statskog. De ønsker å styrke livskvalitet og folkehelse 
gjennom friluftsliv i norsk natur, akkurat som NJFF 
gjør gjennom alle våre aktiviteter.
Statskog er en garantist for folks tilgang til jakt, fiske 
og friluftsopplevelser i norsk natur.

Slik søker du
• Alle organisasjoner kan søke om støtte. 
• Du kan søke to ganger i året; i april og i august. 
• Søknad på midler i ordningen må skje gjennom et 

eget skjema. Skjemaet finner du her på siden kun 
i april og i august.

• Søk helst før du starter - vi støtter ikke aktiviteter 
som er avsluttet.

Fiskesommer
Tekst Per Rune Stav

Det blir ikke sommer uten Fiskesommer. Siden Fis-
kesommer ble lansert i 2004 har over 100 000 barn 
deltatt på slike arrangement over hele landet. I år har 
forbundet sentralt gitt 10 000 kr, per arrangement, i 

• Du må kunne dokumentere faktiske utgifter på 
minst kr 5 000 for å bli vurdert i ordningen.

• Søknaden din kan gi deg kr 5 000 eller kr 10 
000 i støtte. I løpet av et år vil inntil 150 aktivite-
ter i hele landet få støtte fra Statskog.

• Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pen-
gene, jo større er muligheten for å få støtte.

Søknadsperiode for våren var 1. – 30. april

For høsten er den 1. – 31. august
For mer informasjon om statskogmillionen, gå inn 
på www.statskog.no/statskogmillionen

stimuleringsmidler til de foreningen som har søkt og 
fått tilsagn om Fiskesommerarrangement. Det er to-
talt 200 arrangement i hele Norge. Flere foreninger 
i Akershus har søkt og fått tilsagn. Her er listen over 
Fiskesommerarrangement i Akershus.

Fiskesommer aktiviteter
3.	jun. Burudvann 11:00 14:00 Bærum	SF
3.	jun. Øvredammen,	Seierstenmarka,	Drøbak 11:00 14:00 Frogn	JFF
3.	jun. Krokstrand 12:00 16:00 Vestby	JFF
6.	jun. Mønevann	-	Østmarka 18:00 20:00 Lørenskog	JFF
7.	jun. Mastutjern 18.00 20.00 Gjerdrum	JFF
10.	jun. Årnes	brygge 12:00 14:00 Øststranda	JFF
12.	jun. Nordenga,	Solbråtanveien	78,	Kolbotn 18:00 21:00 Oppegård	JFF
13.	jun. Røytjenn 18.00 20.00 Hemnes	JFF
16.	jun. Bro	over	Sandvikselven	ved	Sandvika	VG	skole 13.00 17.00 Bærum	JFF
16.	jun. Ellingsjøen 12.00 15.00 Fenstad	JFF
16.	jun. Myrdammen	,	Rælingen 12:00 15:00 Rælingen	JFF
20.	jun. Røytjenn 10.00 13.00 Hemens	JFF
23.	jun. HORNSJØEN 12:00 18:00 Bjerke	JFF
10.	jul. Sandvann		 16:00 19:00 Bjørkelangen	JFF
11.	jul. Sandvann		 16:00 19:00 Bjørkelangen	JFF
12.	jul. Sandvann		 16:00 19:00 Bjørkelangen	JFF
11.	jul. Grasåsen	Skytesenter	(	Kvernhustjennet	)	m/	Grilling 13:00 16:00 Bjørkelangen	JFF
14.	jul. Årungen	rostadion 11:00 14:00 Ås	JFF
5.	aug. Rausjø	Skole			Rausjømarka 13:00 18:00 Bjørkelangen	JFF
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Introfiske
I hele 2018 er det en ekstra satsing på sportsfiske 
i NJFF. Fra 1. mai og frem til 31. oktober kan du bli 
med på over 250 introfisketurer over hele landet. 
Turene er åpne for alle som vil lære mer om sports-
fiske, enten du er nybegynner eller dreven. 
Flere foreninger i Akershus har meldt seg på, og vil 
holde forskjellige introfiskekurs gjennom sesongen. 

Informasjon om introfiskekurs i Akershus finner dere 
i tabellen under.

I alt 124 foreninger har søkt om støtte til 253 intro-
fisketurer. Her finner dere stor variasjon i fisketilbud 
over hele landet. Mer informasjon om introfiske fin-
ner dere på njff.no.

Introfiske
Dato Introfiske Hvor tid Kontakt e-post Telefon Forening
23.	april Fluefiskekurs	-	Lær	hvordan	kaste	med	flue Myrdammen,	Rælingen 18:00 Jørn	Erik	Langdalen jorn.erik.langdalen@gmail.com 95221533 Rælingen	Jeger-	og	Fiskerforening
2.	mai Fluefiskekurs	-	Lær	hvordan	kaste	med	flue Myrdammen,	Rælingen 18:00 Jørn	Erik	Langdalen jorn.erik.langdalen@gmail.com 95221534 Rælingen	Jeger-	og	Fiskerforening
8.	mai Fluefiskekurs	-	Lær	hvordan	kaste	med	flue Myrdammen,	Rælingen 18:00 Jørn	Erik	Langdalen jorn.erik.langdalen@gmail.com 95221535 Rælingen	Jeger-	og	Fiskerforening
12.	mai Fiskeutsett	med	intro	til	fluefiske Bommen	Losby 12:00 Øivind	ibenfeldt oivind.iben@gmail.com 91856877 Lørenskog	jakt	og	fiskeforening
14.	mai Fluefiskekurs	-	Lær	hvordan	kaste	med	flue Myrdammen,	Rælingen 18:00 Jørn	Erik	Langdalen jorn.erik.langdalen@gmail.com 95221536 Rælingen	Jeger-	og	Fiskerforening
22.	mai Fiskemetoder	fiskesteder	i	Fenstad Jakt/fiske	koia	på	Vika 18.00 Dag	Smedsrud dag_smedsrud@live.no 91135524 Fenstad	Jeger-	og	Fiskerforening
2.	juni Fiskekveld	på	Ramstadsjøen	for	voksne Annekloppa	skytebane 16:00 Thor-Arne	Vestli thoravestli@gmail.com 90124579 Rælingen	Jeger-	og	Fiskerforening
9.	juni Intro	-	Fluefiske	på	1-2-3 Limastranda 11:00 Silje	Låveg Siljelaaveg@gmail.com 95195295 Bjerke	Jeger-	og	Fiskerforening
10.	juni Introfiske	for	foreldre	som	skal	lære	sine	barn	å	fiske	for	første	gang. Årnes	brygge 12:00 Erik	Andreassen erik.andreassen3@outlook.com 91836112 Øststranda	Jeger	og	fiskeforening
16.	juni Introfiske	der	det	er	fisk Nitelva	Lillestrøm 12:00 Bror	Huseklepp brorhu@gmail.com 90578815 Lillestrøm	og	Strømmen	jff
16.-17.	juni Introfiske:	Dorging	etter	storgjedda Bryggen	på	Haga 12:00 Jimmy	Karlsen noffbo@hotmail.no 90116180 Udnes	Jeger	og	Fiskeforening
10.	juli Ørretglede	på	NM	2018	ved	sandvatnet		Introfiske Badeplassen	v	Sandvatnet 19:00 Jesper	Maj	Larsen jesper-l@online.no 92048900 Bjørkelangen	Jeger	og	Fiskeforening
12.	juli Ørretglede	på	NM	2018	ved	sandvatnet		Introfiske		12	år	og	oppover sandvatnet 19:00 Jesper	Maj	Larsen jesper-l@online.no 92048900 Bjørkelangen	Jeger	og	Fiskeforening
18.	september Introfiske	der	det	er	fisk Nitelva 12:00 Bror	Huseklepp brorhu@gmail.com 90578815 Lillestrøm	og	Strømmen	jff
23.	september Åpent	fiske,	Gjersjøelva Oppgangssaga,	Båthavna,	Svartskog 12:00 Sander	Engeland xander@live.no 91909981 Oppegård	Jeger-	og	Fiskeforening	(OJFF)

Nytt fiskekortkart er lansert

Tekst Lise Heier

Et nytt fiskekortkart for Akershus og Oslo er nå 
lansert og lagt ut på NJFF Akershus’ hjemmeside. 
Selv om informasjon om de fleste fiskekortområdene 
har vært tilgjengelig på internett, har det manglet en 
samlet oversikt i ett kart – inntil nå. 

I kartet kan man zoome seg inn på områdene som 
er av interesse, og ved å klikke på et område får man 
opp en «boble» med opplysninger om fiskearter, 
adkomst, hvor man får kjøpt fiskekort, spesielle fis-
keregler, med mer. Det er også lagt inn punkter som 
viser fiskeplasser, fiskeplasser som er tilgjengelige for 
funksjonshemmede, parkering, gapahuker og åpne 
koier, og plasser for båt- eller kanoutsett. Kartet gjel-
der innlandsfiske, men for båtramper og fiskeplasser 
tilgjengelig for funksjonshemmede er det også tatt 
med plasser i sjøen. Kartet skal være «levende», det 
vil si at brukere enkelt kan melde inn nye opplysnin-
ger eller endringer. På denne måten vil kartet stadig 
bli oppdatert og kunne brukes på ubestemt tid. 

Innsamlingen av opplysninger har vært et stort 
arbeid, og vi vil gjerne takke alle som har bidratt, 
fra kontaktpersoner i foreningene og fiskeadminis-

trasjonene, grunneiere og forvaltere i kommunene, 
til kontaktpersoner i båthavner som har opplyst om 
allment tilgjengelige båtramper. Akershus fylkeskom-
mune er de som har gjort prosjektet mulig gjennom 
finansiering, og IT-firmaet Zpin har levert den elek-
troniske løsningen. 

Vi håper kartet vil inspirere til mange fine fisketurer 
framover! 
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LM Jaktfelt
Arrangør: Nannestad JFF
Landsdelsmester
Gull: Ole M. Fjeldskogen (Hemnes JFF)
Sølv: Magne Holmbro (Høland JSK)
Bronse: Øystein Johnsen (Stange JFF)

NM Jaktfelt
Arrangør: Åmli JFF
Norgesmester
Gull: Mange Holmbro (Høland JSK)
Sølv: Fredrik Orerød (Froland JFF)
Bronse: Øystein Johnsen (Stange JFF)

TERMINLISTE JAKTSKYTING

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

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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1.-3.juni NM Hemnes JFF Grasåsen njffstevner.no 18NJ0102
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Resultater stevner
FM Isfiske 
Arrangør: Eidsvoll Skog JFF
Fylkesmester
Gull: Rune Tyskerud (Fet JFF)
Sølv: Emma Dahlen (Eidsvoll Skog JFF)
Bronse: Terje Dahlen (Eidsvoll Skog JFF)

FM Jaktfelt
Arrangør: Enebakk JFF
Fylkesmester
Gull: Magne Holmbro (Høland JSK)
Sølv: Kent Halvorsen (Høland JSK)
Bronse: Thomas Bråten (Høland JSK)
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DIN LOKALE LEVERANDØR
AV VÅPEN  & JAKTUTSTYR
DIN LOKALE LEVERANDØR
AV VÅPEN  & JAKTUTSTYR

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

INTERJAKT BJØRKELANGEN
Bjørkeveien 22, Bjørkelangen
Tlf: 926 07 809

interjakt.com


