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HUNDEFÓRAVTALEN
- Det lønnsomme valget -

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

•  La foreningen være din fórleverandør  •

www.porthos.no

Sportsman´s Pride - utviklet og sammensatt av ledende produsenter. 
De beste råvarer, ingen kunstig tilsetning og erfaring gjennom 

generasjoner. Et toppfór som gir de beste resultater både for deg og hunden.
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Endelig, det er høst. Mange har vært med på skogsfugltaksering 
og forhåpentligvis har vårens og sommerens temperaturer og 
værforhold vært til fordel for årets kyllingproduksjon. Likeså for de 
4-beinte viltartene vi ønsker å bedrive høstings basert på jakt og 
forvaltning. Det er kommet mange meldinger om rådyrkillinger som 
har blitt berget i fra både 1. og 2. slått hvor lokale NJFF personell 
har finkjemmet slåttemarkene på nattetid og i grytidlige morgenti-
mer med droner utstyrt med termiske kameraer. 

Vi har fått forespørsler om støtte til droner og behov for utstyr. 
Dette er kostbart utstyr. Men vi har måttet se dette i et større per-
spektiv. Det kan være kjekt å ha en drone. Men gir vi støtte til en 
forening så er potensialet at vi kan få forespørsler fra mange i vår 
region.  Støtte til droner og utstyr bør nok ligge under de enkelte 
kommuners landbrukskontorer. Hver kommune som forvalter stor-
viltjakt, krever fellingsavgifter til viltfondet. Vi mener at det derfor 
er her det bør det være penger å «hente».  Vi forsøker derimot å få 
kartlagt behovet, forsøke å bistå og å legge forholdene til rette for 
de foreningene som ønsker utdanning av både dronepiloter og an-
net personell, som igjen skal ivareta sikring av rådyrkillinger fra den 
farefulle «slåttedøden» 

Fra tid til annen ser vi at foreninger plutselig stopper opp med en 
aktivitet som f.eks. ungdoms arbeide, jakt- og fiskeklubber osv. Det 
er ikke til å komme i fra at de fleste engasjement er svært perso-
navhengige. Kanskje er det ingen til å ta over når «ens tid er ute», 
eller at noen ikke tør eller har tid til å sette av for slikt arbeid. Men 
så etter noen år «blusser» aktivitetene opp igjen med nye krefter.
Et meget godt eksempel på dette så vi nylig. Den velkjente jakt-
hund utstillingen i Nittedal & Hakadal SJFF som har en mangeårig 
tradisjon, var plutselig på terminlistene igjen. For i år tok en ny 
gjeng tak og satte denne på planen igjen.  11. juni var datoen da 
en ny jakthund utstilling med hunder fra gruppe 5, 6 og 7 møtte 
til bedømming på skistadion til Varingskollen. Et flott gjennomført 
arrangement. Noen av ildsjelene hadde nok erfart en bratt lærings 
kurve, men fikk høre at «vi krummer nakken» og sees til neste år 
også. Bravo! Et eksempel til etterfølgelse.

Fortsatt skitt fiske og god jakt når den tid kommer.

Johnny F. Andersen
Regionleder NJFF-Akershus
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Siste frist for innlevering av stoff 
eller annonser  er 10. oktober
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Organisasjonen:

Styret i NJFF-Akershus
- med ansvarsoppgaver
Leder Johnny F. Andersen 90245118 
 johnny.a@online.no
 Org, økonomi og hund
Nestleder Inge Mork 99216899 
 inge.mork@online.no 
 Jakskyting/jaktfelt
Styremedl. Endre Stakkerud 90599920
 endre-st@online.no
 Økonomi og org
Ungdomsansv. Jesper Maj Larsen 92048900 
 jesper-l@online.no  
 Ungdom og hagle
Kvinnekont. Hilde Rasmussen 48108078 
 hil-ras@online.no
 Kvinne/jakt
Styremedl. Finn Eide 99217061  
 finn.eide@visolit.no
 Fisk og AJFF-Info
Styremedl. Bent Olav Nydahl 91315066 
 bn@btrr.no
 Fiske/kultivering
Styremedl. Per Steinar Slang 95082363 
 persteinarslang@gmail.com
 Rovviltkontakt/høringer
Styremedl. Magnus Bakken 90706799
 magnusbakken5@gmail.com 
 Ungdom, SOME og AJFF-Info
Varamedl. Bjørn Magne Berge 45141880 
 bjornmberge@icloud.com
 AJFF Info og messe
Varamedl. Kjell Langhus 97670670
 kjell@rjff.no
 AJFF info og messe 
Varamedl. Ronny Fjeldskogen 90288439
 Jaktskyting og hund
Kontaktpers. Per Rune Stav 95134712 
 akershus@njff.no 

Fylkesinstruktører
Hagleskyting Jesper Maj Larsen 92048900
Aversjon Johnny F. Andersen 90245118
Ettersøk Kjell Disenbroen 91171735
Rifleskyting Hans Olav Røtterud 48061408
Jakthund-
dressur Knut Gunnar Sørlie 95186984
Fluekasting Bent Nydahl 91315066  
Administrasjonen 63998275
Fylkessekretær Per Rune Stav 95134712

Fagkonsulenter
 Knut Magnus Wold 46932939

Friluftsveileder  
 Andreas Frøsland 41295448
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Fylkessekretærens HJØRNE

For de foreninger som skal rapportere tilskudd for 2022, eller søke om 
stevner og aktiviteter for 2023 er det viktig å passe på disse fristene.

20. september: Frist for å søke om
• Terminfestede skytestevner i kommende sesong
• Terminfestede Norgescupstevner i isfiske kommende sesong

1. oktober: Frist for å søke om:
• Terminfestede fiskekonkurranser kommende sesong

1. november: Frist for å:
• Søke om tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter (FRIFOND-mid-

ler)
• Søke tilskudd til Jakt- og fiskeskole/jaktskytterskole
• Ha brukt opp FRIFOND-midler
• Rapportere bruk av midler for Fiskesommer inneværende år
• Søke om godkjenningsprøver ettersøk

1. desember: siste frist for å rapportere:
• Familieaktiviteter
• Introjakt
• Kvinneaktiviteter
• Jakt- og fiskeskole / jaktskytterskole
• Friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
• Helt vilt – matkurs for barn og unge
• Foreldrefiskekurs

31. desember: Frist for å søke om tilskudd til:
• Vilt- og fisketiltak kommende år
• Sjøørrettiltak kommende år (rapporteres fortløpende etter fullført 

tiltak)

31. desember: Frist for å rapportere:
• Vilt- og fisketiltaksmidler
• Godkjenningsprøver ettersøk

All informasjon om både søknader og rapportering 
finner dere i søknadsportalen. Scann QR-kode for å 
komme til søknadsportalen 

Per Rune Stav

Frister
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Nye vedtekter

På landsmøte i 2021 ble det vedtatt å gjøre endrin-
ger i organisasjonens vedtekter. Hensikten er å gjøre 
organisasjonen mer enhetlig. Vedtektsnormen som 
ble vedtatt er bindende for alle lag og foreninger 
som er tilsluttet NJFF. Det betyr at også lukkede 
foreninger må finne en måte å tilpasse sine ved-
tekter til den nye normen. Mange foreninger har 
spesielle goder som jakt- og fiskemuligheter, men 
med begrensninger. Det er viktig at disse godene 
ikke nedfelles i vedtekten, men i egne styringsdoku-
menter. Det samme gjelder detaljer rundt økonomi, 
godtgjørelser, skytebanedrift osv. Ved å holde lokale 
goder utenfor vedtektene, kan i praksis alle foren-
inger være åpne. Det betyr ikke at alle kan bruke 
foreningens goder, hvis det er begrensninger der, 
men det vil da justeres av et styringsdokument.

Landsmøtet bestemte også at fristen for å justere 
vedtektene i tråd med den nye normen skal være 
gjort senest i 2023. Det betyr at alle foreninger som 
ikke har vedtatt nye vedtekter i år, må vedta nye 
vedtekter på deres årsmøte i 2023.

Vedtektsnorm for foreningene og kommentar til 
vedtektsnorm finner dere i portalen under organisa-
sjon. 

Gå til portalen via QR kode

Står man fast i vedtektsarbeidet er det selvfølgelig 
lov å kontakte regionslaget, eller forbundet sentralt. 
Bjarne Oppegård har hovedansvaret for gjennomle-
sing og godkjenning av nye vedtekter. Er foreningen  
i tvil om de har satt opp vedtektene etter gjeldene 
retningslinjer, kan dere be om gjennomlesning før 
dere gjennomfører årsmøte i 2023.

FM sjøfiske

Dato: 4. september
Sted: Sjøstrand, Asker

Påmelding: 09:00-09:30
Fisketid: 10:00-14:00
Gangtid: 30 minutter

Startkontingent: junior kr. 50,- og senior kr. 150,-
Arrangør: Bærum sportsfiskere

Kontakt: Knut Gullbekk, knut.gullbekk@gmail.com
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Rådyrkilling.

Viltstelltiltak i vinden

Tekst: Rune Stav /foto: Tor Arne Karlsen

Høsting av det naturen har å by på er en naturlig 
ting for jegere, fiskere og friluftsfolk, men vi er også 
opptatt av dyrevelferd, det å ta vare på oppvekst-
områder for viltet og tilrettelegge for at viltet skal 
ha gode levevilkår. Viltstell har alltid vært en del av 
det vår organisasjon jobber med og de senere år har 
moderen teknikk gitt muligheten økt og mer effektiv 
innsats på enkelte områder.

Å redde rådyrkillinger i slåtten ved hjelp av droner er 
i vinden og mange foreninger har fått øynene opp 
for dette. 

Eidsvoll Skog JFF er en av mange foreninger som har 
begynt å jobbe systematisk med å redde rådyrkil-
linger. Jaktutvalget har tatt på seg ansvaret for å 
organisere, koordiner og gjennomføre prosjektet. 
Det legges ned mye arbeid før man kan gå ut med 
drone og søke over jordene.

Å føre drone krever opplæring og pilotene til forenin-
gen gikk i skole hos viltforvalter Pål sindre Svae i Indre 
Østfold kommune, som er en av de som har jobbet 
lenge med dette. Alle som skal være piloter må ta A1/
a2/a3 og være registrert hos luftfartstilsynet.

Dronepilot.

Droneutstyr er dyrt og Eidsvoll skog har fått med To-
ten Sparebank og Eidsvoll kommune som sponsorer i 
tillegg til egne midler, for å finansiere prosjektet.
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Tor Arne Karlsen. Erik Gjestvang.

Alle grunneiere i Eidsvoll ble kontaktet for å høre om 
de ville være med på prosjektet og det meldes om 
bare positive tilbakemeldinger.

Når alt det formelle var på plass er det tid for gjen-
nomføring med søk og fjerning av rådyrkillinger fra 
jodene. Dette må gjøres natt til den dag det skal 
slås, eller samme morgen før slåtten. Det betyr at 
pilotene må stå klare gjennom hele sommeren og 
vente på melding fra bonden som skal slå gresset.

Audun Holtet.

Målet for foreningen er å få søkt igjennom flest mu-
lig jorder før slått og etter første sesong kan Eidsvoll 
Skog JFF notere at 36 rådyrkillinger er reddet fra 
slåmaskinen. 

Vi vet at flere foreninger jobber på samme måte og 
i år er det reddet over 500 rådyr fra slåttedøden. 
Dette er bra for rådyrene, men også for bonden som 
bruker gresse til fôr. Døde rådyrkillinger i dyrefôr kan 
før til forgiftning hos husdyr.

Prøvetakingsett for villsvin
Villsvin er en uønsket art i Norge fordi de kan være 
bærer av sykdommer som smitter til andre dyr og 
mennesker, som vi ellers ikke har her til lands.

Ett av tiltakene i handlingsplan mot villsvin er å gi 
jegere som sender inn prøver av felt villsvin en godt-
gjørelse. Helseovervåkning av villsvin er et samarbeid 
mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsy-
net administrerer ordningen og Veterinærinstituttet 
tar imot og analyserer prøvene. Innsamling av prøver 
vil gi bedre informasjon om helsetilstanden på villsvin 
og bidra til å kartleggeantall og utbredelse.

Godtgjørelsen er fra 1. mars 2022 på kr. 1000,- 
per villsvin. I tillegg utbetales kr. 1500,- ekstra for 
hunndyr. Alle som sender inn prøver får også gratis 
undersøkelse av slaktet for trikiner.

Prøvesett kan hentes på regionlagets kontor:
NJFF Akershus, Industriveien 8, 1481 Hagan. 

Kan være lurt å ringe oss for å sjekke at vi er inne: 
63 99 82 75

Andre steder du kan hente prøvesett finner du på 
mattilsynets sider:
https://www.mattilsynet.no

Norsk institutt for naturforskning (NINA) deltar også 
i overvåkningen av villsvin med bla viltkameraer, 
analyserer villsvinets diett basert på møkkprøver og 
DNA-analyse for å undersøke slektskap og genetisk 
likhet mellom villsvin fra ulike områder. Det er ønske-
lig at det sendes inn prøver til NINA samtidige med 
innsending til veterinærinstituttet. Prøvesett til NINA 
fås samtidig med at du henter prøvesett til veteri-
nærinstituttet.
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NM Jaktfelt og 
Elgbaneskyting
Endelig var det mulig å gjennomføre NM igjen. 
Denne gange i Os i Bergen 6.-10. juli. Skytterne 
fra Akershus forsynte seg godt av premiebor-
det.

Jaktfelt
Kent Halvorsen fra Høland JSK var en av sju skyttere 
med 150 poeng og full pott under hovedskytinga. 
Det var bare Kent som holdt hode kaldt under final-
skytinga og skjøt fullt hus med 200 poeng. Dermed 
var norgesmestertittelen i boks og han sikret seg 
samtidig kongepokalen.

En annen legende innen jaktskyting Ronny Fjeldsko-
gen fra Hemnes JFF sikret seg tittelen Norges beste 
jeger NM Jaktfelt 2022 med 198 poeng.

Ikke nok med det, i lagskyting dro Høland JSK i land 

Ronny og Kent. Foto: Jonas Holmbro.

bronse. Bronsemedalje NM Lag Jaktfelt bestod av: 
Odd Martin Habberstad, Magne Holmbro og Kent 
Halvorsen.

Elgbaneskyting
Også her var det gode prestasjoner fra skyttere i 
Akershursregionen. 

Det ble laggull til Høland JSK. Norgesmester lag NM 
Elg 2022 bestod av: Jonas Holmbro, Magne Holmbro 
og Kent Halvorsen.

Rekruttering i skyttermiljøet ser også ut til å være 
ivaretatt. Mats Holmbro, Høland JSK, tok en flott 
bronse i yngre junior NM Elg 2022

Gratulerer med fantastisk innsats!

Mats Holmbro NM elg 2022.
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Bronse NM lag. Foto: Helene Holmbro. Gull NM lag.

Kvinnekontaktens hjørne
Tekst og foto: Hilde Rasmussen

I skrivende stund er vi midt i juli – feriemodus på de 
fleste. Men plutselig setter høstsesongen inn – med 
alt den har å by på for oss jegere, fiskere og frilufts-
folk! Kjenner at jeg gleder meg til å høste av natu-
ren; både kjøtt, sopp og bær!

Jeg liker så godt uttrykket «høstingsbasert frilufts-
liv». Der er alle med liksom – ikke bare jegere og 
fiskere, men også de som sanker sopp og bær. Eller 
de som leiter etter materialer for dekorasjoner eller 
kunst, eller de som rettogslett bare henter seg litt 
mentalt overskudd – det er så mye vi kan hente i 
naturen. 

Vi hadde en vellykket kvinnekontaktsamling på An-
nekloppa i Rælingen 18 juni. Det var mange som 
meldte tilbake at de gjerne ville komme, men det 
passet ikke – det er forståelig – juni er en travel 
tid. Det være seg skoleavslutninger, sommerfest på 
jobben, konfirmasjon etc. Og vi jentene vil jo gjerne 
stille opp på alt.

Men det ble sånn i år – det var litt vrient å planlegge 
denne våren.

De som kom fikk for øvrig god uttelling; vi snakket 
om løst og fast – jeg fikk presentert meg, og jeg fikk 
noen pekepinner på hva som er viktig å ha fokus på i 
jentesatsningen i NJFF-Akershus. Vi er en stor region, 
som speiler både hav og skog – by og land.
Og vi driver med så mye mer enn skyting og jakt. 
Det var tydelig at det er behov for samlinger – for å 
få inspirasjon, knytte nettverk og for å få litt boost 

og hjelp for å komme i gang i egen forening. Og det 
er der jeg som regionskvinnekontakt kommer inn i 
bildet! Det er det jeg skal brukes til! Jeg vil samle, 
hjelpe, avkomplisere og ufarliggjøre jobben som 
kvinnekontakt i lokallaget.

Vi prøver en ny samling på nyåret – januar/februar-
ish’. Nærmere dato kommer. Men jeg er tilgjengelig 
hele året – vil gjerne høre fra alle kvinnekontakter 
rundt om i fylket vårt. Ring, send sms eller mail. Sørg 
for at alle lokallag har en kvinnekontakt/kontaktper-
son – så all info kommer fram til dere.

Jeg jobber også med å sette sammen et lite utvalg 
som skal dra lasset sammen med meg. Dere hører 
fra oss etter hvert.

Fortsatt god sommer og tidlig høst!

Regionskvinnekontakt Hilde Rasmussen
Mail. hil-ras@online.no

Tlf. 48108078
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Flue og dupp
Fisketips:

I august og september er vanntemperaturen 
normalt ganske så høy og fisken står gjerne dy-
pere på dagtid og viser seg kun ved stor over-
flate aktivitet og gjerne i kveldinga. Ofte vaker 
fisken langt fra land og da er det gjerne veldig 
effektivt å lade slukstanga med flue og dupp. 
Utrolig effektivt og morsomt fiske, og du kan 
nå de riktige store som cruiser langt fra land.
I Akershus har vi mange fine vann og områder 
med flott matfisk som bare venter på ei stri-
pende flue. Så hva trenger man av utstyr?

Tekst/foto: Finn Eide

Stangen
Du kan gjerne benytte en vanlige” 9-10 fots sluk-
stang.  Slukvekt 5 til30 gram. Med en slik stang kan 
du bruke en lang fortom i hele stanglengden, noe 
som er en del av hemmeligheten for å fiske bra. Vet 
også at mange foretrekker en stang på 10 – 12 fot 
og gjerne en teleskop variant og ha muligheten for 2 
flueoppheng med god avstand imellom. 

Snelle
Jeg foretrekker en liten og lett åpen haspelsnelle. I 
skogsvann har jeg på ca.150m med 0,12 -0,15 mm 
multifilament. Gir høy bruddstyrke og ekstra lange 

kast. Mellom stangtuppen og duppen hvor man også 
har opphengerne for fluene, så benytter jeg vanlig 
monofilament sene på 0,20 – 0.25 mm tykkelse. 

Dupp
Så er det valg av dupp: Her er det et utrolig godt 
og variert utvalg på nettet og i sportsfiskehjørnet 
på sporten.  Jeg er veldig glad i standard kastedup-
per i vektklasse 15 – 20 gram, i tillegg til flytende 
bombarda varianter. Se eksempler på gode dupper i 
bildet.

I mange år har den gule duppen på 16gram vært 
min foretrukne i enden av hovedsena. Gir lange kast 
og er lett å følge underveis.

Kast og oppsett
Jeg benytter som oftest en løsning hvor duppen 
sitter i enden av snøret og hvor jeg har en eller 2 
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opphengs fluer mellom duppen og ytterste stang 
ringen. Fra hovedsena ut til flue har jeg en fortom på 
5 – 10 cm. Anbefaler en avstand på 40 – 45 cm fra 
duppen til den første flua. Og så 60 cm før nummer 
2, hvis det er ønskelig å benytte 2 fluer på denne rig-
gen. Opphengs knuter og løsninger finner du lett på 
nettet eller å spørre en fisker du kjenner, 

Jeg gjør kaster ofte i en vifteformasjon, før jeg for-
flytter meg til neste fiskeplass. Kast gjerne i en høy 
bue og brems nedslaget med en finger på spolen. 
Kanskje mest fornuftig hvis man fisker med en rigg 
hvor duppen er mellom hovedsenen og fortommen 
med fluene.

Innsveiving
Min er faring er med fluer som streaking caddies, 
stankelben og nymfer/våtfluer. Av den grunn har jeg 
ofte en meget lav hastighet på inn sveivinga slik at 
fluene varierer mellom å stripe i overflaten eller ligge 
stille på overflaten noen sekunder. Det som er viktig 
er er god kontroll og kontakt med hovedsena slik 
at du kan holde igjen eller gi en form for tilslag når 
fisken tar. Hold stangtuppen ned mot vannflaten og 
i retning duppen.

Bruker samme løsning ved fiske etter sjøørret, men 
da er fortommen noe tykkere, fluene er av variante-
ne streamere som etterligner byttefisk i sjøen, reker, 
børstemark mm.. 
Sveivehastigheten er også raskere og med små stopp 
innimellom. Dette vet vi trigger sjøørreten til å ta.

Opphengsknuten
Ta en senestump på ca. 40 cm og knytt fast til ho-
vedlina med opphengsknuten. Fest så flua i opphen-
geren, og klipp av overskytende sene. Illustrasjon er 
hentet fra Søvkroken.no

Forslag til gode flue og dupp vann i Akershus:
Vesleflåtan, Storflåtan, Bleiksjøen, Søndre Heggeli-
vann, Setervann, Østernvann, Burudvann, Byvann, 
Trehjørningen, Øyungen, Bjørnsjøen, Fyllingen og 
mange mange vann på Romeriksåsene for å nevne 
en del.

Velkommen til vår topp moderne
klinikk i Saga Senter

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.

med en helt ny
operasjonsavdeling!

Jessheim Dyreklinikk
Saga Senter, Dampsaga Allé 4A, 2053 Jessheim
https://www.facebook.com/JessheimDyreklinikk

www.jessheimdyreklinikk.no

24
timers

AKUTTVAKT
Tlf. 820 90 000

Vi tilbyr
GRATIS

TANNSJEKK
året rundt
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Fisketur med barna 
– en pappaplikt?
Tekst/foto: Hilde Rasmussen – 
Regionskvinnekontakt NJFF-Akershus

«Fiske for livet» står det 
på ett NJFF-banner – som 
mange foreninger bruker 
ved fiske-arrangementer 
og på Fiskesommer. Kan 
vi si «Fiske for livet» her i 
Norge? Mange steder i verden er det sånn – boksta-
velig talt, de MÅ fiske for å overleve. Det er matauk 
– og en del av hverdagen. 

Her på berget MÅ vi ikke fiske – men jammen er det 
lov å si; «Fiske er livskvalitet» – ergo; vi fisker for livet 
– dog i en annen betydning enn mange andre steder 
i verden. 

Vi er mange som har stor glede av den roen, rekrea-
sjonen og naturopplevelsen en fisketur byr på. La oss 
ta en tur nedover på nivåstigen for fisking – husk at 
nederst på stigen står vi stødig og trygt. 
Noen bruker måneder på å forberede en fisketur til 
eksotiske strøk – for å fange ukjente og spennende 
arter, her skapes mange unike minner. 
Andre igjen lever hele året på ’en fisketur – storlak-
sen (eller ørreten) i ei elv langt av gårde fra hverda-
gen, på tur med kompiser – det optimale kicket. 
En ferietur langt innpå ei vidde – i ei primitiv koie, 
hvor en lever på selvfanget fisk er tilnærmet paradis 
for enkelte.
De fleste av oss trasker dog rundt i hjemlige strøk 
– aleine eller med venner/familie - til tjennet innpå 
skauen, isen på sjøen, bekken bak huset, elva i 
dalføret, det vesle fjellvannet, by-brygga, småvann 
i marka - altså; nærområdet! La oss kalle denne 
nederste kategorien for; hverdagsfisking.
Vi er nok i flertall – heldigvis, da dette er tilgjengelig 
for alle i Norge – takket være vår unike allemanns-
rett. Av utstyr kreves kun ei meitestang og mark, 
kanskje en slukstang eller ei enkel pilkestikke - veldig 
enkelt og rimelig. Mange NJFF-foreninger har fiske-
kort inkludert i kontingenten – så da er det i boks.

Hverdagsfisking er nok den frilufts-hobbyen som gir 
minst utslag på sosial status, fattig og rik, etnisitet, 
gutt/jente eller andre mellommenneskelige forskjel-
ler. Det må bare avkompliseres litt.
Fiske er GØY! Fiske kan, men MÅ ikke være resurs-

krevende! Fiske er LETT å lære! Fiske er SOSIALT! 
Fiske er MAT! Fiske er NATUR! Ergo – å bli introdu-
sert for FISKING bør være en menneskerett for alle 
barn og ungdom i Norge. Litt flåsete sagt kanskje 
– men veldig sant. Kanskje vi kan bidra til å senke 
prestasjonsjaget og utstyrskravene. 
Fisking er så mye mer enn selve fangsten – på 
samme måte som jakt, vi får unike naturopplevelser.  
Og det er ett suverent redskap til å videreføre gode 
holdninger og verdier - og å skape selvtillit!

Tradisjonelt har opplæring i krokknyting, markpåset-
ting og nakkeknekking vært en pappa/bestefargreie 
– for han har lært å fiske av sin pappa osv. Nå har 
det mønsteret rakna litt, og de fleste mammaer – og 
bestemødre - får lov til å være med på fisketuren. 
Med den samfunnsstrukturen vi nå har bør også 
MAMMAER kunne være den kule forelderen som 
ubesværet kan ta med barna på fisketur aleine - el-
ler enda bedre - bestemor KAN! Dette vil være lett 
oppnåelig – bare vi jentene kaster noen innlærte 
hemninger, tanker om at mark har følelser etc. - og 
«manner» oss opp litt. Videre bør vi anerkjenne 
edderkopper, mygg og knott som lovlige beboere i 
skogen - de får vi uansett ikke gjort noe med. Vi må 
bevege oss ut av komfort-sonen, og ut i marka for å 
bli innlemmet i fiskekunstens mysterier. O lykke!!

Undertegnede har med stort hell hatt ansvar for å 
gi noen – ganske så urbane – mammaer ett inn-
føringskurs i elementær fisking. Vi har gjort noen 
kveldsturer sammen inn til skogstjenn – hvor fangst 
er bankers, eller viker i sjøen hvor morten garantert 
biter. Det viktigste har vært å avkomplisere denne 
fantastiske hobbyen – vise hvor enkelt det er. Og vi 
har lykkes! Nå drar de på selvstendige fisketurer med 
poden – pappaer får selvfølgelig være med, men 
mor har tatt kommandoen. 
I mange familier er mor aleine om daglig ansvar - 
desto viktigere er det å kunne gjøre enkle, ukompli-
serte friluftsaktiviteter sammen med barna. Fisking 
er da ett bra alternativ!

I vår tid – med det mangfoldet vi har i samfunnet, 
har fisking også vist seg å være en hobby som appel-
lerer bredt i befolkningen, skaper lite konflikter og 
samler folk på tvers av religion og politikk. Lokalt har 
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vi positive erfaringer i å ta med flyktningfamilier på 
fisketur – det er inkluderende, lite resurskrevende og 
MORO! Og fisking er jo faktisk ganske internasjonalt 
da.

Oppfordringen er; møt opp på foreldrefiskekurs, 
fiskesommer, fiskefestivaler og alt annet som lokal-
foreninger finner på. Om noen arrangerer isfiske 
– grip sjansen! Det er ikke hvert år vi får trygg nok 
is – foreninger og fiskeklubber med respekt for seg 
selv tar ingen sjanser på tynn is. Det er mange mu-

ligheter hele året – sjekk ut aktivitetskalenderen hos 
din forening, eller oppsøk fiskeutvalget – og utfordre 
de som ikke har fiskeaktiviteter for familien og/eller 
kurs! 
Fisking skal i utgangspunktet være ukomplisert og 
lettvint – så får enhver ta det til ett høyere nivå om 
ønskelig. For alle har nemlig begynt i første klas-
se.........

Skitt fiske!

Elgjaktkurs for ungdom
Kurset er en praktisk opplæring i elgjakt med løshund. For ungdom som ønsker å lære å jakte elg. 

Dato: 27.-31. oktober
Sted: Nord-Odal
Alder: 16-26 år

Pris: kr. 1000,- / ikke medlem kr. 4000,-

Krav: bestått jegerprøve, bestått storviltprøve og disponere egen rifle
Oppmøte på gjeddevasskoiene torsdag kveld hvor jaktleder kommer og forteller om jakta og svarer på 

spørsmål.

Praktisk jakt fredag-søndag. Alle måltider og overnatting er inkludert i prisen.

Deltagere under 18 år vil få med seg en bisitter 
på post. En voksen, erfaren jeger vil alltid være 
med på post for de under 18 år. Vi kan måtte sette 
begrensning på antall deltakere under 18 år, med 
tanke på antall bisittere og overnattingsplasser.

Påmelding til regionskontoret: akershus@njff.no

Vi har 15 plasser til rådighet, så her er det første-
mann til mølla!
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BESØK VÅR NYE FLOTTE
BUTIKK

SUVERENE PRISER - LYNRASK LEVERING!

Holtervegen 221A, 2034 Holter

AMMUNISJON OG VÅPEN
BEKLEDNING OG FOTTØY

FANGST OG FELLER
JAKTUTSTYR
TURUTSTYR

OPTIKK
HUNDEPEIL

VILTKAMERA
LOKKEPRODUKTER

OG MYE, MYE MER...!



Hytera PD685GMD
• En av Norges mest solgte digitale Jakt- 
 og Sikringsradioer
• Svært solid og robust IP-67 
 100% vanntett
• GPS - se retning og avstand til de andre 
 på jaktlaget

Våre favoritter

Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Tlf: 90 96 90 96

www.radiocom.no

Zodiac Easyhunt 
Digital

er en brukervennlig og pålitelig 
jaktradio. Radioen fungerer bade 
med digitale og analoge kanaler. 
Den følger åpen global standard 
(DMR).  Zodiac Easyhunt Digital 
innehar et kraftig 2600 mAh Li-Ion 
batteri.

• Analog og digital jaktradio 
 140 MHz
• Følger åpen global standard 
 (DMR)
• Pilottoner (analogt)
• 2600 mAh Li-Ion battery
• IP65
• Stort tilbehørssortiment
• 2 års garanti

Zodiac Waterproof
Digital

er arvtageren til Zodiac Team
Pro Waterproof. Dette er en
digital og analog radio. 
Radioen følger åpen global 
standard (DMR).  
Zodiac Waterproof Digital 
innehar et kraftig 2750 mAh 
Li-Ion batteri. Radioen er 
vanntett (IP67). 
 
• Digital og analog jaktradio 
 140 MHz
• Følger åpen global 
 standard ( DMR )
• Pilottoner (analogt )
 - 2750 mAh Li-Ion batteri
• IP67
• Tilleggstjenester: 
 Kryptering, digital 
 telefonbok, 
 alarmfunksjon 
 (krever programmering)
• Stort tilbehørssortiment
• 3 års garanti

Nyhet! Nyhet!

• Fargedisplay med norsk tekst
• Mulighet for Individ oppkall til den enkelte radio
• Send og motta tekstmeldinger
• Navn på den som snakker kommer opp i displayet
• Automatisk oppdatering av kontaktlisten hvis en 
 ny radio tilsluttes jaktlaget


