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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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På siste årsmøte fikk jeg det ærefulle vervet med å bli valgt («truk-
ket ut») som ny Regionleder i NJFF-Akershus. Jeg er fullt klar over 
at ikke alle stemte på meg, men har som mål at også disse blir 
fornøyde.

Bakgrunnen for at jeg stilte meg til disposisjon, jeg sitter inne med 
relativt lang fartstid i organisasjons arbeide innen norske jakthund 
klubber og lokale NJFF-lag. Som tidligere styremedlem og engasjert 
i Norsk Irsksetter klubb fra slutten på 70 tallet, formann i perioden 
1984-88. Styremedlem i lokallaget Bjerke JFF 1989 -2016 med 
ansvar for så som jaktskytter-, jakthund-, jaktutvalg-, nestleder og 
8 år som leder. Styremedlem (under 3 forskjellige Fylkesledere og 
3 Fylkes sekretærer) i NJFF- Akershus over en 10 års periode. 1. 
varamedlem til NJFF’s forbunds styre 2018 -2021. Nå også sterkt 
engasjert i Norsk Pointer Klub.

Jeg er jeger, fisker, jakthundeier og naturbruker. Jakter både i inn 
og utland. Fisker alt fra abbor til laks, i små tjern og elver til sjø. 
Konkurrerer med stående fuglehund og har oppnådd en god del 
toppresultater på jaktprøver også på NM nivå. Nå snart som 69 
åring og pensjonist er jeg klar for nye oppgaver.

Som ny Regionleder ser jeg framover og gleder meg til å arbeide 
sammen med engasjerte styremedlemmer i NJFF-Akershus og ikke 
minst med et fantastisk Regionkontor med Per Rune Stav i spissen 
som regionsekretær og Fagkonsulent Knut Magnus Wold og Frilufts 
veileder Andreas Frøsland.

Vi har lagt våren bak oss, isfiskeren har lagt pilkestikka til tørk og 
har tatt lengre utstyr i bruk etter kanskje de første vak. Mange har 
overnattet i telt eller gapahuk, vært på vårens vakreste eventyr, hørt 
og sett buldrende, kneppende spill på storfugl og orreleikene.

Vi har nettopp deltatt sterkt med egen NJFF-Akershus stand på 
årets Camp Villmark. Takk til alle som deltok og gjorde denne mes-
sen minnerik, spesielt for barn og unge. Disse fikk bl.a. montert sin 
egen fuglekasse og tegnet fargerike fisker i 100-talls. Knivsliping, 
trofebedømming, Wild Nittedal og Oslomarka fiskeadministrasjon 
var representert på vår stand. Men denne gang uten bidrag fra NJFF 
sentralt, noe som også ble etterlyst. Så får tiden vise på hvilke må-
ter vi eventuelt skal være med videre på de neste års Camp Villmark 
arrangementer.

Vi går inn i en tid med aktiviteter over hele fylket som fiske, jakt-
skytterkonkurranser, Fiskesommer for barn, dressur og å trene 
jakthunden for kommende jaktsesong osv.
Vi tar fram hagla og eller rifle for ettersyn og eventuelt service.  Av 
erfaring, her syndes det mye. Sjekk i så fall med en børsemaker, 
unngå funksjons feil.

Ganske så mange har allerede startet med å finpusse skyteferdighe-
tene, storviltprøven osv. 
For hver gang en er på skytebanen, ja så blir en bedre som skytter. 

God sommer med Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid!

Johnny F. Andersen
Regionleder
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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

Årsmøte i regionlaget ble avholdt på Olavsgaard Hotel den 29. mars. 
Det var hyggelig å endelig kunne møtes fysisk. Årsmøte samlet 69 
personer fordelt på 19 foreninger og gjester. Forbundsleder Knut 
Arne Gjems holdt et foredrag om ståa i NJFF og veien videre. Fag-
ansvarlig på fisk, Øyvind Fjeldseth, snakket om fisk, utfordringer, 
muligheter og det arbeidet som legges ned i det ganske land. Begge 
foredrag skapte engasjement og spørsmål fra de fremmøtte.

Ingen store saker på årsmøte denne gangen, men regionlaget la frem 
tre resolusjoner som de ønsket at årsmøte skulle stille seg bak. De 
to første; tap av natur og verna vassdrag ble vedtatt på Landsmøte 
i november, men det var et ønske om å forankre dette på region-
nivå. Den siste resolusjonen gjaldt ulv. Den setter søkelys på at vi må 
jobbe for en forutsigbarhet knyttet til forvaltningsvedtak, respekt 
for lisensjegernes innsats, tiltak for å dempe konfliktnivået og gode 
verktøy for å gjennomføre en effektiv lisensfelling ved mangel på 
god sporsnø. Etter litt flikking på ordlyden på resolusjon ble alle tre 
enstemmige vedtatt.

Takk til avtroppende styreleder Bjørn Mathiesen for aktive år som 
leder av fylkeslaget og den innsatsen du har nedlagt der. Bjørn vil 
fortsette sitt arbeid i forbundsstyret og vil fremdeles være vår mann i 
Akershus. Takk også til Erik Andreassen, mangeårig styremedlem og 
organisasjonskontakt, for din innstas i Akershus.

Velkommen til påtroppende leder Johnny F. Andersen og nye styre-
medlemmer. Johnny har jeg blitt godt kjent med de siste årene, og 
jeg ser frem til samarbeidet med ham og det nye styret.

Som ansatt på et regionlagskontor vil man over tid oppleve at tillits-
valgte kommer og går, det er slik det er. Det vil allikevel være en rød 
tråd i arbeid og engasjement, selv ved skiftende styrer.

Per Rune Stav

Årsmøte NJFF Akershus
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Verv Navn Forening Ansvar

Leder Johnny F. Andersen Bjerke JFF Org, økonomi og hund
Nestleder Inge Mork Enebakk JFF Jaktskyting
Ungdomsleder Jesper Maj Larsen Bjørkelangen JFF Ungdom og hagle
Kvinnekontakt Hilde Rasmussen Nordre Rømskog JFF Kvinner og jakt
Rovviltkontakt Per Steinar Slang Høland JFF Rovvilt og høringer
Styremedlem Bent Nydahl Fet JFF Fisk og kultivering
Styremedlem Endre Stakkerud Sørum jegerforening Økonomi og org.
Styremedlem Finn Eide Bærum SF Fisk, kontakt OFA og AJFF info
Styremedlem Magnus Bakken Nittedal og Hakadal SJFF Ungdom, SOME, AJFF info
Vara Bjørn Magne Berge Bærum JFF AJFF info og messe
Vara Kjell Langhus Rælingen JFF AJFF info og messe
Vara Ronny Fjeldskogen Hemnes JFF Jaktskyting og hund

Nytt styre i Regionlaget

Regionskvinnekontakten i Akershus inviterer til

kvinnekontaktsamling!

Samlingen blir en mix av faglig og sosialt - hvor målet er å treffes, bli kjent og knytte nettverk.
Vi vil også at de lokale kvinnekontaktene skal vite hvem vi i regionstyret er, og hva vi kan bidra 
med. Og vi ønsker å inspirere til kvinnesatsing i egen forening.

Dette blir en uformell samling med “Mat og Prat” – enkel servering mens vi snakker sammen ett 
par-tre timer.

Om lokallaget ikke har en aktiv/valgt kvinnekontakt – ønsker vi også at disse er representert, sær-
lig viktig faktisk! Så andre aktuelle representanter fra styre/utvalg er også velkommen.
Samlingen holdes rett ved skytebaner. Så det blir mulig å skyte med både rifle og hagle (her må 
deltakere dekke kostnader selv)

Vi håper å se representanter fra mange lokallag på Annekloppa denne dagen!
Annekloppa tilhører Rælingen JFF og veibeskrivelse finner dere 
ved å scanne QR-koden til høyre:
 

Kvinnekontakt for NJFF Akershus
Hilde Rasmussen
Mob. 481 08 078

e-post: hil-ras@online.no 

Lørdag 18. juni
Tid: 12-16

Sted: Annekloppa i Rælingen



6

Den yngste med ny fuglekasse. Paul Gunnar 1 og halvt år 
sammen med Mamma Marte Reinli. Hjemme venter pappas CZ 
597 i kaliber .22LR når armene blir lange nok

Camp Villmark 2022

Etter to års nedstenging var det endelig klart for 
Camp villmark igjen, helga 29.april til 1.mai. NJFF 
har vært med på denne messen fra den startet for 
mange år siden, da den het Villmarksmessa. I de 
senere år har det vært regionslaget i Akershus som 
har hatt ansvaret for standen, da vi mener det er en 
viktig arena for å treffe medlemmer og de som ikke 
er det. Det er også en fin anledning for frivillige fra 
lokallagene å treffes å utveksle erfaringer.

I år hadde vi en stor stand i Hall D. Vi hadde med 
oss ungdomsgruppa Wild Nittedal som hadde et 
eget podkast hjørne, hvor mange fikk noen minutter 
foran mikrofonen. Går dere inn på Spotify og søker 
opp Wild Nittedal, kan dere høre hva de snakket om. 
Gevirbedømming er en tradisjon og i år var det Es-
pen Lynne og Silje Fjeldskogen som stod for bedøm-
mingen. I år hadde vi invitert Oslomarka fiskeadmi-
nistrasjon som snakket om fiske i marka, og mange 
var innom gutta for å få litt fisketips. Knivsliper 
Asbjørn Lundsvoll var på plass i år også og forklarte 
og demonstrerte den edle kunsten å slipe kniver.

På Camp villmark er det også viktig med aktiviteter 
for de minste. Det var fuglekassesnekring, tegne-
konkurranse og skytesimulator som stod på årets 
program. 

Elgjaktkurs for ungdom
Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til nytt 
praktisk elgjaktkurs for ungdom i Nord-Odal.

Dato: 27.-30. oktober
Alder 16-26 år
Pris: kr. 1000,-

Vi har fått støtte fra Miljødirektoratet og kan der-
for senke deltageravgiften betydelig.

Krav: ha 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 over-
natting 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 begrens-
ning på antall deltakere under 18 år, med tanke på 
antall bisittere og overnattingsplasser.

Påmelding til regionskontoret: akershus@njff.no

Vi har 12 plasser til rådighet, så her er det første-
mann til mølla!
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Gevirbedømming. Knivsliper.

Fisk i garnet.

Løpende elg.

Fuglekassen ble behørig skrudd sammen og tatt 
med hjem. Mange barn fargela sin egen fisk. Alle 
kreative fiskemønstre gikk i fiskegarnet og etter mes-
sen var over, trakk vi fem premier som ble sendt til 
de heldige vinnerne. Premiene som ble trukket var 
selvfølgelig en fiskestang og snelle til hver.

Skyting er alltid populært og i år fikk vi låne en 
løpende elgbane fra Accurize og ei rifle fra Jaktia på 

Terminliste fiskestevner

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSONTELEFON STED PÅMELDING FISKETID Gangtid PRIS 
Meite

11. juni Åpent stevne Udnes JFF Jimmy Karlsen 901 16 180 Finholtsjøen 09:00-10:00 10-14 30 min 0/100/200
14. august FM Udnes JFF Jimmy Karlsen 901 16 180 Finholtsjøen 09:00-10:00 10-14 30 min 0/100/200

Sjøfiske
4. september FM Bærum Sportsfiskere Knut Gullbekk 934 83 108 Sjøstrand-Asker 09:00-09:30 10-14 30 min 0/50/100

Jessheim. Alle fikk prøve, fra de minste som ikke var 
stort større enn rifla til de godt voksne. Skyting er 
gøy selv om det ikke smeller! 

Vi vil få takke alle som deltok på standen i løpet av 
helga. Uten dere kunne vi ikke hatt egen stand på 
messa!
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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

Ny haglebane i Rømskog
Tekst: Per Rune Stav

Fra tid til annen er det hyggelig at det dukker opp en 
ny skytebane i vår region. Da denne artikkelen føres 
i penn, har den vært i drift i snart ett år. Den 21. 
august i fjor var tidligere styreleder, Bjørn Mathiesen 
og undertegnede så heldige å bli invitert til åpning 
av ny haglebane på Rømskog. Banen er et samarbeid 
mellom Nordre Rømskog JFF og Vestre Rømskog JFF 
og er plassert vis a vis riflebanen på Tryttjernmosen. 

Som seg hør og bør, ble Rømskog leirduebane åpnet 
med en salutt av selveste ordfører Gudbrand Kvaal. 
Noen ord om bygging av banen hører med på en 
slik dag og dugnadssjefen, David Høysveen kunne 
fortelle om den enorme mengden dugnadstimer 
som ligger bak et slikt anlegg. Lederne i henholds-
vis Nordre Rømskog jff, Hans Bjarte Bøe og Vestre 
Rømskog JFF, Kjell Arne Begquist kunne fortelle om 
planleggingsprosessen, samarbeidet med kommu-
nen og ikke minst hvordan det har vært å hente inn 
midlet til bygging av den nye leirduebanen. Ordfører 
Kvaal hadde bare godord om prosessen til ny bane 
og skrøt av dugnadsånden i NJFF.

På en slik festdag hører selvfølgelig bevertning med 
og både grillmaten og marsipankaken fikk bein å gå 
på denne flott augustdagen.

Vi synes det er ekstra hyggelig at to lokalforeninger 
har samarbeidet om et felles anlegg. Takk for at vi 
fikk være med på åpningen og ønsker dere lykke til 
både med opplæring, trening og konkurranser!
Takk til Nils Nilssen for bilder fra åpningen.

Fra venstre. Dugnad sjef: David Høysveen, Leder Vestre Røm-
skog JFF: Kjell Arne Bergquist, Ordfører: Gudbrand Kvaal, Leder 
Nordre Rømskog JFF: Hans Bjarte Bøe



LAND CRUISER VX
USTOPPELIG STYRKE. LEGENDARISK KARAKTER

Toyota Leasing 
Pluss 

NÅ: 4 990,-
pr. md* 

ekskl. mva

• 18” Aluminiumsfelger
• 2 Parkeringssensorer foran og bak
• Adaptive Cruise Control & Pre Crash
• Bluetooth for musikk og telefon
• Follow me home lys
• JBL Audio og 14 Høyttalere
• Navigasjon
• Kjøleboks mellom forseter

• Privacy glass bak
• Skinnratt med varme og brytere - elektrisk tilt 

& teleskop
• Stigtrinn med lys
• Toyota Safety Sense: Radar Kollisjonsvarsel 

med autobrems, avkjøringsvarsel,  
Skiltgjenkjenning

Dette er noe av utstyret du får med på denne modellen:

OPPTIL
3500 KG
HENGERVEKT

VINTERHJUL
INKL. I PRIS

OPPTIL
1000 KG
NYTTELAST

Frapris: 674 399,- Startleie: 80 000,-*  Leieperiode 3 år/45 000 km. 

*Alle priser er. Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 9 760,- ekskl. mva. Toyota Leasing Plus priser er ekskl. mva og gebyr. Land Cruiser VX: Startleie/etabl.geb: 84 592,-. Md. pris: 4 990,-. 
leieperiode 3 år/45 000 km. Totalpris 264 232,-. Ved Toyota Leasing Plus må to av disse tilleggstjenestene være med: Serviceavtale, Drivstoffkort, Dekkhotell eller Toyota 
Forsikring. Kostnader ved forsikring, drivstoffkort og dekkhotell er ikke beregnet i pris. Tilbudet gjelder kun ved leasing gjennom firma. Forbruk blandet kjøring Land Cruiser, 
utslipp CO2 og NOx: fra 0,96 l/mil, fra 253 g/km, fra 33,2 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

toyotaromerike.no

TOYOTA ROMERIKEJESSHEIM
Henrik Bullsvei 107
63 94 22 00

LILLESTRØM
Kjeller Vest 4
64 83 28 00

EIDSVOLL
Vognvegen 27
63 92 46 00
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Jakta er hundens maratonløp!
Når dette leses, er båndtvangen innført og det 
er kun minner igjen av de først slippene med 
våre jakthunder. Å høre den fine losen eller se 
en veltrent hund i fuglearbeid er vel noe av det 
vakreste vi jakthundeiere opplever. Det er når 
vi slipper hunden i sitt rette element at vi vil 
se om vi har gjort gode nok forberedelse med 
trening av våre jaktkompiser. Nå er vi inne i 
generalprøven med våre hunder foran jakta. 

Tekst og foto: Endre Stakkerud

For å få en vellykket jaktsesong med hundene er det 
en forutsetning at det gjennomføres gode trenings-
messige forberedelser. Hundene er i løpet av noen 
korte uker på høsten utsatt for store fysiske påkjen-
ninger. Skal vi ha god nytte av våre jaktvenner må 
de være forberedt til å stå i disse påkjenningene. 
Jakta kan for hundene sammenlignes med det våre 
idrettsutøvere utsettes for av fysiske anstrengelse i 
et maratonløp eller ei femmil. Ikke bare en dag, men 
flere dager på rad.

Våre jakthunder er avlet frem med stor jaktlyst og den 
bør alle hundeeiere utnytte ved å forberede sine hun-
der både fysisk og mentalt til jakta. En godt trent jakt-
hund vil i likhet med oss selv yte vesentlig mer under 
jakta enn en som ikke er forberedt. Samtidig vil de 
også kunne prestere mer uten å bli utsatt for skader i 
muskler og ledd. Hunden skal være så godt trent at vi 
slipper å høre utsagnet som at nå begynner jammen 
meg bikkja mi å komme i form etter noen uker med 
jakt. Da har du i tillegg til å drive dyreplageri spolert 
store deler av jakta med en dårlig trent hund. Hunden 
skal være topptrent når jakta starter.

All trening er av betydning og er bedre enn ingen 
trening, men det er en klar fordel å holde jakthun-
den i aktivitet hele året. De som oppnår de beste 
resultatene med sine hunder holder da også sine 
hunder i form hele tiden. Å gå tur med hunden er 
trivelig og gir en nærhet til hunden, men en spa-
sertur er av marginal betydning som fysisk trening. 
Treningen må være slik at den gir hunden en fysisk 
utfordring som de kun får ved å løpe. For de fleste 
hunder oppnås dette helst ved at man sykler med 
hunden. I den senere tid ser vi også at det er mange 
som benytter seg av ATV i treningen av sine hunder 
og har du flere hunder er dette et utmerket hjelpe-
middel i hundetreningen. Det er ikke bare hunden 

Trening av hund: 

som skal trenes, men også hundefører og da er helt 
klart sykling å foretrekke. Da trenes både hund og 
eier. Hunden skal trenes i utholdenhet og da må 
treningen være slik at hunden går i trav. Hundedyr 
er utviklet til å bevege seg i trav fra naturen sin side. 
Kommer de over galopp er farten for stor og må 
dempes noe ned. 

I likhet med en idrettsutøver som skal prestere på 
idrettsarenaen er mengdetrening grunnlaget for god 
fysisk prestasjon også for hunder. Mengdetrening er 
noe som utføres gjennom hele hundens liv eller i alle 
fall den tiden av livet den skal fungere som jakthund. 
Vi ser ofte at jakthunder er alt for dårlig fysisk trent 
og hundene gis da heller ingen mulighet til gjør et 
godt arbeid under jakten. En dårlig trent hund er 
det heller ikke trivelig å ta med seg hverken på fjellet 
eller i skogen på jakt. Å starte treningen et par dager 
i uken på sensommeren er alt for sent til å kunne få 
en hund til å prestere optimalt under en lang jaktpe-
riode. Treningsgrunnlaget vil være alt for spinkelt til 
at hunden skal prestere på jakt. Jo eldre hunden er 
jo større krav stilles det til et godt treningsgrunnlag.

Hvordan vi skal legge opp treningen er i stor grad 
opp til den enkelt hundeier, men sykling 2-3 ganger 
i uken i den rolige perioden er som regel tilstrekkelig 
for så å øke intensiteten og lengden på treningsture-
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ne på ettersommeren. For mange av oss er det etter 
hvert lite med skogsveger å trene på i vårt nærområ-
de slik at man må trene på offentlig veg, som gjerne 
har asfaltdekke. Dette kan gi utfordringer med 
slitasje på poter og enda viktigere er det da å ha en 
jevn treningsmengde hele året, slik at potene herdes. 
I sommermånedene og da spesielt i juli og starten av 
august kan temperaturen være til dels svært høye. 
Da skal man vær forsiktig med syklig eller ATV kjø-
ring på asfalt som kan bli veldig varm. 

Svart asfalt trekker til seg varmen fra sola og det bør 
derfor unngås å trene hardt på denne tiden. For å 
holde treningen oppe, også i denne varme tiden, bør 
treningen legges til tidlig morgen eller til natten når 
temperaturen er lavere. Generelt kan man si at da 
bør mest mulig av treningen også legges til grusve-
ger eller til skogsstier. Mange av våre fremste hunde-
kjørere trener ikke hundene sine når det er varmere 
enn 14-15 grader. I varmt vær benyttes bare lek som 
fysisk aktivitet. Da kan løpeturer med hunden være 
en måte å kontrollere treningen på. Blir det for varmt 
for hundeieren å løpe er det også for varmt for 
hundene. 

I tillegg til kondisjonstrening ser vi nå at flere, som 
tar treningen alvorlig, også trener muskler og ledd 
på hunden ved at de lar hunden trekke noe etter 
seg, som en del av treningen et par ganger i uken. 
For en middels stor hund kan dette gjøres ved å bru-
ke en egnet trekksele som det festes en grov kjetting 
på slep etter. Med en slik trening, hvor hunden trek-
ker noe etter seg, vil muskler, ledd og skjellet herdes 
og vi kan forebygge fysiske skader på hundene.
NB! Husk at hunden også under trening alltid skal 
ha tilgang til friskt vann. Finnes ikke dette fritt ute i 
treningsområdet med bekker eller vann er det helt 

nødvendig å ha det med seg på treningsturen. I 
likhet med deg selv blir hunden tørst av å trene og 
trenger påfyll av vann. Du ser aldri en idrettsutøver 
uten at denne har med seg drikke på treningsøk-
tene. Spesielt i varmt vær er dette helt livsnødvendig 
for hunden. Noen hunder er for dårlig til å ta til seg 
vann. Da kan det være en ide å tilsette litt rå kjøtt-
deig i drikkevannet.

Som vi alle vet er ernæringsgrunnlaget svært viktig 
for en toppidrettsutøver og dette er ikke mindre 
viktig for hundene. I dag finnes det så mye godt 
hundefôr på markedet at foringen er en enkel sak. 
Noen opplever at hunder fra tid til annen kan bli 
matlei selv om dette ikke er det største problemet 
for en hund i god fysisk form. God trening vil også 
øke appetitten hos hunden. Bruk av litt våtfôr eller 
kjøttrester i tillegg til tørrfôr kan ytterligere øke ap-
petitten til hunder som er noe kresne i matveien. For 
en storviltjeger kan det være fornuftig å ta vare på 
avskjær fra slaktingen til bruk som appetittvekker for 
hundene. Etter hvert som treningsmengden øker inn 
mot jakta er det viktig å tilvenne hunden det energi-
rike foret man skal bruke under jakta. Raskt skifte av 
fôr rett før jakta kan gi en risiko for at hunden kan 
få problemer med fordøyelsen. Gradvis overgang til 
nytt fôr er fornuftig.

Gjennom gode forberedelse av både hunder og oss 
selv vil sannsynligheten for en vellykket og positiv 
jaktopplevelse øke betraktelig. Det er du selv som 
sitter med nøkkelen til en velfungerende hund. Hver-
ken hunden selv eller andre har medansvar for en 
dårlig trent hund. Kun du selv sitter på dette ansva-
ret. Lykke til med hundetreningen og jakta. Nå teller 
vi dager!

Terminliste Jaktskyting

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE

Elgskyting
9. jun. FM Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsen 17.30 - 18.30 200/100 22LE0103

18.jun. Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dalbakk 9-11 200/100 22LE0101

25. jun. Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland 10-12 200/100 22LE0102

uke 27 NM Bergen

Lerduesti / Sporting
11. jun. 8,  50 duer    LM Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 Grasåsen leirdue.net 300/150 22LS0108

6. aug. 2.  100sk Berettacup Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 Grasåsen leirdue.net 450/300 22LS0109

7. aug. 2, 6  100sk Berettacup Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 Grasåsen leirdue.net 450/300 22LS0110

1.  Romerikscup beste 4 av 6 stevner teller

2.  Beretta Norgescup

3.  Stevnet skytes på 2 baner

4.  Påmelding frem til klokka 10:00

5.  Kveldsstevne starter klokka 18:00

6.  Finale i Berettacupen

7.  Fylkesmesterskap

8.  Landsdelsmesterskap
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Villmarkscamp 2022
Tekst og foto: Jesper Maj Larsen

Vi har lagt årets Villmarkscamp til Gjeddevasskoiene 
i Nord-Odal.

Campen er for Gutter og Jenter i alderen 10 – 18 år.

Start camp er torsdag 23 juni klokken 10:30 parke-
ringen på Norges Varemesse Lillestrøm.

Campen slutter er mandag 27 juni klokken 13:30 
parkeringen på Norges Varemesse Lillestrøm.

Pris for deltagelse på årets kuleste camp er 500.- Da 
er alt med i prisen.

Alle deltakere hentes med buss fra Messeparkeringa 
på Norges Varemesse i Lillestrøm.
Kontaktperson frem til campen starter er 
Per Rune Stav 
Epost:  akershus@njff.no Tlf.: 95 13 47 12

Påmelding gjøres her: 
https://www.deltager.no/event/villmarkscamp_njff_akershus

Oppmøte torsdag 23 juni klokken 10:30
Bussen med deltagerne kjører klokken 11:00. Ikke 
kom for sent, Det er fryktelig langt å gå til Nord-
Odal, derfor vil vi at alle møter opp 30 min før 
(10:30).

Bussturen til Koiene tar ca. 1,5 time fra Lillestrøm, 
Bussen stopper ikke på vei oppover, Så snop, digg 
og drikke må være med fra starten av campen.
Vi ber om at alle foreldre / foresatte sjekker at delta-
kerne har med seg nødvendige medisiner.
På bussen oppover gir vi deltagerne praktisk infor-
masjon og bruker tiden til å bli litt kjent med hver-
andre, Av samme grunn ønsker vi ikke at foresatte/

foreldre leverer barna direkte på campen. Noe av 
det første vi skal gjøre er å lage felles kjøreregler for 
campen, Her får deltakerne være med å skape gode 
rammer i vårt fellesskap.

Overnatting og info om mat
Vi har forskjellige overnattings muligheter oppe på 
Koiene. Vi har tilgang til to hytter og det vil bli delt opp 
slik at det ene blir en jentehytte og den andre en gut-
tehytte, Det er bare madrasser på hyttene så sovepose, 
laken og pute må med. Vi setter også opp telt og lavvo 
slik at de som vil sove ute får gjøre det, Har man eget 
telt så ta det med. (ikke glem liggeunderlag).

Vi fortsetter praksisen fra tidligere camper med 
gjenbruk av spisebestikk, Engangsbestikk er ut etter 
ungdommens eget ønske. Deltagerne får utdelt et 
tur-sett med bestikk og tallerken som merkes med 
navn. Det settes frem vaske baljer og alle vasker sitt 
eget bestikk etter hvert måltid, Deltagerne beholder 
tursettet til odel og eie etter at leieren er ferdig.
Vi lager felles mat til alle og det vil bli variert etter 
ungdommens egne ønsker, Erfaringen vår fra tidli-
gere sier at det blir litt i meste laget med Taco til alle 
17 måltider. Glutenfritt og uten laktose det fikser vi 
på strak arm, Andre ting må deltagerne ha med selv, 
Husk å gi oss beskjed når dere melder på deltageren.
 
Forslag til pakkeliste
Ligger som vedlegg på påmeldingssiden.
Det er separate dusjer i tilknytning til servicebygget, 
Så husk å ha med håndklede.

Informasjon om aktiviteter
Rett vedsiden av koiene ligger det en innsjø som det 
er gode fiskemuligheter i, Fisking vil selvfølgelig være 
en av de aktivitetene som vi driver med daglig. Vi 
oppfordrer alle til å ha med fiskestenger og utstyr, Vi 
har litt til utlån om noen ikke har eget.
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Vi vil også gi litt innføring i forskjellige ting som er 
nyttig å kunne for å ferdes i naturen.

Vi har fått med oss en som kommer til oss på freda-
gen og skal vise oss hvordan vi kan ta vare på noe av 
det vi finner i naturen, Deltagerne får med seg litt av 
det vi lager hjem om de ønsker.

Lørdagen er den store skytebanedagen, Det blir tur 
til skytebanen og skyting med både hagle og rifle, 
Dette gjennomføres og ledes av NJFF Sertifiserte 
Hagleinstruktører og Rifleinstruktører.

Hvis deltakerne skal ha med eget våpen (hagle) 
må vi ha beskjed før avreisedagen og låneer-
klæring utfylles på forhånd, Den utferdiges til 
Jesper Maj Larsen. Det er ikke anledning til å ha 
med egen ammunisjon. Alle våpen vil bli opp-
bevart adskilt fra resten av Villmarkscampen.

Vi har med noen ungdommer som er på opplæring 
som ungdomsledere i noen av våre lokalforeninger 
og som bistår oss med det praktiske som gjennom-
føring av Bading, Fisking og andre aktiviteter.
Vi setter opp en felles Fiskesommer på søndagen der 
vi inviterer lokale barn til å delta også, Masser av fis-
king og det blir både deltager premiering og beste-
premier, Denne aktiviteten fungerer som opplæring 
av ungdomsledere i hvor enkelt det er å komme i 
gang med aktiviteter i egen forening.

Mandagen er avreisedag og vi vasker og pakker 
oss ut av koiene, Bussen henter oss klokka 12:00 så 

forventet ankomst på messeparkeringa i Lillestrøm er 
ca. klokken 13:30 (kan bli litt før så kom tidlig).
 
Info til foreldre og foresatte
Som på tidligere camper er det stedvis dårlig dek-
ning på de områder vi ferdes i, Så det er ikke alltid 
vi er online. Får man ikke kontakt med junior, ja så 
prøv en time senere. Vi prioriterer ikke dekning når 
vi velger steder og aktiviteter så det hender at vi er 
offline i lengre stunder.

Nødnettet virker selvfølgelig til enhver tid.

Helt til slutt litt om det å være på villmarkscamp, Vi 
legger til rette for at de som er med skal ha den ku-
leste campen og beste opplevelsen ever, For å klare 
det målet er vi avhengige av at deltagerne er med å 
bidra på våre aktiviteter, Ting som er naturlig og som 
vi forventer av alle deltakere er å rydde opp etter seg 
selv og at man bidrar inn i fellesskapet med rydding 
og utvask på siste dagen. Inkludering av alle er vårt 
høyeste mål. Vi som arrangerer denne campen, lager 
den for at ungdommen skal oppleve å få være med 
i vårt felles høstningsbaserte friluftsliv og fokuset 
ligger der.

Vi ønsker alle velkommen til årets Villmarkscamp på 
Gjeddevasskoiene i Nord-Odal!

Hilsen ungdomsleder i Akershus
Jesper Maj Larsen

Slik får du fisk i ferskvann
Tekst: NJFF

Av ferskvannsarter man gjerne får på kroken, er ør-
ret, abbor og gjedde de mest populære. Disse kan 
du fange uten å være spesialist, men du trenger litt 
kunnskap om utstyr og metode.
Når du skal fiske, handler det om å være på rett 
sted, til rett tid og med rett agn. Hvilket utstyr du 
skal velge, avhenger mye av hvilke arter du ønsker 
og fiske etter og hvilke metoder du vil benytte. På 
markedet finnes det en jungel av forskjellige stenger, 
så tenk deg derfor godt om før du velger. 

6 gode fisketips:

1. Varier tiden før du sveiver inn: En enkel metode 
for å vite hvor dypt du fisker og hvor fisken står i 

vannet, er å telle: Idet sluken tar vannet, begyn-
ner du å telle 1001-1002-1003 osv. - inntil du 
starter innsveivingen. Biter fisket etter en gitt 

Foto: Hanne Simonsen.
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synketid er sannsynligheten stor for at det er flere 
fisker der. Ved å ha kontroll på hvor lenge du lar 
agnet synke før du starter innsveivingen kan du 
fiske mer målrettet der fisken viser seg å være.

2. Varierer fiskedybden: Er fisken aktiv og viser seg 
i vak og andre bevegelser, er det ofte fordelaktig 
å fiske høyt i vannet. Fisken ser agnet fra lengre 
avstand, og man dekker et større område raskere. 
En ørret eller ei gjedde har ingen problemer med 
å stige 5 meter eller mer for å ta et bytte om 
de er på jakt. Er fisken inaktiv, kan nøkkelen til 
suksess være å presentere agnet sakte rett foran 
fisken, gjerne helt nede ved bunn. 

3. Varierer hastigheten: Innsveivingshastighet er 
sportsfiskerens beste triggermoment. Et godt ut-
gangspunkt er å starte med en normal hastighet, 
med flere korte eller lengre spinnstopp (1-4 sek-
under). Legg deg gjerne til en liten vane hvor du 
varierer antall sveiv og stopp i løpet av kastet, og 
legg inn et ekstra stopp et par meter foran deg. 
Det kan være avgjørende for at fisken som følger 
etter velger å ta. Er fisket skikkelig tregt kan 
imidlertid en helt monoton, og gjerne langsom 
innsveiving være nøkkelen. Ser du at fisken jager 
i overflaten, prøv en rask og monoton innsveiving 
for å imitere en byttefisk som prøver å flykte. 

4. Bruk en fortom når du fisker! Multifilament-liner 
er fantastiske liner med mange gode egenskaper, 
men med tynnere og mer sensitive liner kommer 
også økt risiko for slitasje med brudd som følge. 
Det er derfor en god regel å benytte en fortom 
mellom multifilamentlina og agnet, spesielt når 
man fisker i områder med mye stein eller andre 
objekter under vann. En 1-2 meter lang fortom 
av mono eller fluorocarbon i dimensjoner fra 
0.20mm – 0.35mm er ofte et godt utgangspunkt. 
For å skjøte hovedline og fortom, er knuter som 
GT-knot og FG-knot gode alternativer.

5. Oppsøk hard bunn og struktur: De aller fleste 
av våre ferskvannsfisker trives godt på og rundt 
bunn med stein og sand og foretrekker oftest 

disse områdene om det er tilgjengelig i innsjøen. 
Undervannstrukturer som nedfallene trær, grun-
ner, undervannsrøyser og store steiner er også 
sikre plasser. 

6. Ta med deg en kikkert og innsekts hov på fiske-
tur: Mange ganger hender det at fisken tar insek-
ter i overflaten. Hvis du er fluefisker og usikker 
på hvilken flue du skal sette på, ta opp kikkerten 
og prøv å se hva slags insekter ørreten spiser eller 
benytt hoven hvis innsektene er nære land. Ørret 
blir ofte selektiv, og da handler det om å servere 
akkurat riktig flue.

Anbefalt utstyr
Meite/spinner/sluk: 8 – 9 fot stang med kastevekt 3 - 
18gr. Gjerne åpen haspelsnelle som tar 100 – 150m 
med 0.20mm monofilament sene eller 0.12mm 
multifilament sene. 

I enden av snøret: kobber og sølvsluker 5 – 12gr, 
sorte spinnere med gule prikker, mark og dupp. 
Mange lokale forretninger og nettbutikker som kan 
gi gode tips.

Flue: Gjerne enhånds fluestang i klasse #4, 5 eller 
#6. Snelle med WF snøre tilpasset stanga og flyte-
snøre. Avsluttes med en tapert fortom på 12 – 15 
fot.

I enden av fortommen: til vårfiske anbefales mygg 
og maurimitasjoner og nymfer som etterligner 
øyenstikker. I juni og juli er imitasjoner av myrdøgn-
fluer i krok 14 – 18 giftige, deretter imitasjoner av 
de største døgnfluene i krok 10. Store stokkmauri-
mitasjoner er også viktig å ha i boksen på sensom-
meren i tillegg til vårfluer som superpuppan, elk hair 
caddies(vårfluer).

Ikke glem tørrflueimpregnering.

Foto: Finn Eide.

Foto: Stig Rune Olsen.
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ALLTID OUTLET!
 HOLTERVEGEN 221A, 2034 HOLTER - WWW.BRUNST.NO - 63792722

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


