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La også din forening bli med på den 
lønnsomme hundeforavtalen!
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En sommer er over med mye fiskeglede, og mange av 
våre foreninger har gjennomført aktiviteter ovenfor barn- 
og unge. Nå har mange av foreningenes skytebaner stor 
aktivitet, og mange forbereder seg til høstens jakt. Det 
gleder meg at koronasituasjonen endelig har sluppet taket i 
de fleste områder, og at vi endelig kan skape engasjement 
og gjennomføre planlagte aktiviteter i god NJFF ånd: Jakt og 
fiskeglede til alle for alltid!!!

Vi nærmer oss NJFF landsmøte i november. NJFF landsmøte 
skal ta viktige avgjørelser for blant annet fremtidige 
organiseringer og strategier på mange områder. Vi har 
gjennomført, og vil gjennomføre møter digitalt og fysisk frem 
mot landsmøtet. Mange av foreningene har vært med på de 
digitale møtene, men det er viktig at de fleste foreningene 
i vårt fylke er med på de neste møtene også. Dette med 
bakgrunn i avgjørelser som vil påvirke hele organisasjonen, 
også de enkelte foreningene, og våre medlemmer. Følg med 
på våre facebook og hjemmesider for mer informasjon. 

NJFF, NJFF Fylkeslag, og våre foreninger har gjennomført 
et stort prosjekt, og har nå fått nye digitale hjemmesider. 
Dette gir våre medlemmer en god mulighet til å se på disse 
samtidig. Her vises blant annet aktivitetskalendre, reportasjer, 
matoppskrifter, og konkurranser.

I uke 34 (23. - 27. august) vil vi i vårt fylke ha en kinopremiere 
for våre medlemmer på filmen «jakt og fiskelandet». Filmen vil 
vises ved flere kinoer og kulturhus denne uken, og er en film 
som blant annet markerer NJFF 150 års jubileum. Dette er en 
film som viser mangfoldet ved jakt-, fiske-, og friluftsliv, og jeg 
håper flest mulig av våre medlemmer benytter anledningen til 
å se denne fantastiske filmen. Det vil annonseres i media og 
på våre hjemmesider for tider og visningssteder

Vi går nå inn i en tid hvor det øves og planlegges, våpen 
pusses, skyteprøver gjennomføres, og jaktsekker forberedes. 
Ønsker alle lykke til med alle jakt-, fiske-, og friluftsliv 
aktiviteter i jubileumsåret 2021!! 

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. Endre Stakkerud 90599920
 endre-st@online.no
 Rifleskyting/hund
Ungdomsansv. Jesper Maj Larsen 92048900 
 jesper-l@online.no  
 Barn/Ungdom-Hagleskyting
Kvinnekont. Hilde Rasmussen 48108078 
 hil-ras@online.no
 Kvinne/jakt
Styremedl. Finn Eide 92217061  
 finn.eide@visolit.no
Styremedl. Bent Olav Nydahl 91315066 
  bn@btrr.no
 Fiske/kalking
Styremedl. Per Steinar Slang 95082363 
 persteinarslang@gmail.com
 Rovviltkontakt
Styremedl. Erik Andreassen 91836112 
 erik.andreassen3@outlook.com 
 Organisasjonskontakt
Varamedl. Bjørn Magne Berge 45141880 
 bjornmberge@icloud.com
Varamedl. Magnus Bakken 90706799
 magnusbakken5@gmail.com 
Varamedl. Ronny Fjeldskogen 90288439
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 Liv Anine Imset 93499996
Fluekasting Bent Nydahl 91315066  
Org.opplæring Erik Andreassen 918 36 112

Administrasjonen 63998275
Fylkessekretær Per Rune Stav 95134712

Fagkonsulenter
 Knut Magnus Wold 46932939

Friluftsveileder  
 Andreas Frøsland 41295448

4

Fylkessekretærens HJØRNE

Søknadsfrister
For de foreninger som skal rapportere tilskudd for 2021, eller søke 
om stevner og aktiviteter for 2022 er det viktig å passe på disse 
fristene.

20. september: Frist for å søke om:
• Terminfestede skytestevner 2022
• Terminfestede Norgescupstevner, isfiske 2022

1. oktober: Frist for å søke om:
• Terminfestede fiskekonkurranser 2022

31. oktober: Frist for å søke om:
• Godkjenningsprøve ettersøk

1. november: Frist for å:
• Søke tilskudd til Barne- og ungdomsaktiviteter (FRIFONDmidler)
• Søke tilskudd til Jakt- og fiskeskole/jaktskytterskole
• Frist for å bruke opp FRIFONDmidler
• Frist for å rapportere FRIFONDmidler
• Frist for å rapportere bruk av midler for Fiskesommer 2021

1. desember: Siste frist for å rapportere inn:
• Familieaktiviteter
• Introjakt
• Kvinneaktiviteter
• Jakt- og fiskeskole/ jaktskytterskole

31. desember: Frist for å søke tilskudd til:
• Vilt- og fisketiltak 2022
• Sjøørrettiltak 2022 (rapporteres fortløpende etter at tiltak 
 er fullført)

31. desember: Frist for å rapportere:
• Vilt- og fisketiltaksmidler
• Godkjenningsprøver ettersøk
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Med ungdommen 
på villmarkscamp
Fylkeslaget NJFF Akershus inviterte ungdom i 
alderen 12-20 år til villmarkscamp 8. – 11. juli.
Dette ble en tur med over 20 deltagende 
ungdommer som fikk prøve seg på forskjellige 
aktiviteter.

Av: Ungdomslederen i NJFF Akershus

Torsdagen:
Selve campen startet med en busstur på en time fra 
Lillestrøm til Halsnes i Aurskog Høland.
Her var det rigget for tre fulle dager med masser 
av aktiviteter. Vel fremme på halsens ble de unge 
ønsket velkommen av Sindre, Henning, Andreas og 
Emil som deltok som ungdomsledere. Det ble gitt litt 
praktisk informasjon om sengeplasser innendørs og 
muligheten for de som ønsket å sove ute i telt.
Innkjøpt gjenbruks bestikk og tallerkener ble delt 
ut og merket med navn. Demonstrasjon i vask av 
dette ble gitt, og var et tiltaket nytt av året. I forkant 
av leieren hadde ungdommen selv spilt inn at det 
brukes for mye engangsbestikk i samfunnet og at 
det er lite bærekraftig i 2021 å bruke engangsbestikk 
tilsvarende 8 søplesekker på bare en leir. 
Løsningen ble flerbruksbestikk som vaskes på 
speidermetoden. Bestikket hadde vi kjøpt inn 
i forkant av leieren fra forskjellige steder og 
deltakerne fikk beholde dette til odel og eie etter 

leieren. Det tok faktisk bare 2 måltider fra deltakerne 
fikk utstyret til rutinen var innarbeidet, etter dette 
var bestikket med på alle aktiviteter. Var man tørst 
brukte man snyltekoppen sin og tappet vann eller 
saft fra en av dunkene. Når det var mat kom alle 
med sitt eget utstyr og det fantastiske var å se at alle 
passet på sitt eget utstyr. Her spiller ungdommen 
ballen videre til de voksene og viser at det nytter om 
man bare vil noe med miljøet.

Første måltidet ved ankomst var intet mindre enn 
Laksetoast med kremost som ble stekt i toastjern på 
bålpanna. Noen av de minste rynket litt på nesen 
da det ble kjent at det var fisk inne i toasten, men 
de fleste prøvde og noen likte det faktisk. Andre 
benyttet seg av 50/50 metoden og valgte Kylling 
pålegg som siste utvei.

Ved middagstider var det ny runde med grilling 
denne gangen var det Villmarks burgere med ost 
og Coleslaw som ble servert. Det fikk føtter å gå på 
og ingenting bygger sult som utendørsaktiviteter 
og fisking. Alle normale beregninger i matmengder 
blir knust på slike leiere. Her har vi 13 åringer som 
setter til livs intet mindre enn tre doble burgere, 
Selvfølgelig hjelper det også når det smaker godt 
attpåtil.
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Første ettermiddagen og kvelden på leieren var en 
bli kjent med hverandre tid, samtidig som det ble 
tilrettelagt for både bading og fisking ved selve 
campen. Første fisken var på land bare noen få 
minutter inn i fiskingen. De aller minste deltakerne 
hadde laget seg en egen innbyrdes konkurranse 
om største og første fisk. Mer fisk fulgte utover 
ettermiddagen og inn i kvelden, Samtidig med at 
mange benyttet seg av muligheten til et kveldsbad 
for å kjøle seg ned, Alt med rullerende vaktordning 
der de fleste svømmedyktige over 16 år fikk være 
badevakt. Igjen imponerer ungdommen med sitt 
engasjement og måten de løser tildelte oppgaver.
Siste del av kvelden gikk med til å Chille (betyr å 
slappe av med andre) og litt kortspill.

Fredagen
Morgenstund har gull i munn, ikke helt sant om en 
skal spørre alle deltakerne. Mange kjente nok på at 
det ble litt i seneste laget kvelden før. 
Brødmat og kokte egg til frokost og kort inforunde 
med fordeling av plasser i kanoer. Vi eldste ble 
nok engang introdusert i noe nytt som er kommet 
de senere årene, musikk på tur. Dette var min 
første gang med kanopadling og Boom-Balaster 
(musikkanlegg), men forhåpentligvis ikke siste. Det 
piffet jo opp stemningen og de som var trøtte ble 
plutselig i stemning. Hadde romerne rett når de 
hadde trommer på slaveskipene sine med roere? 
Noen timer senere med litt fisking og adskillig mer 
padling nærmet vi oss målet for turen. Det var litt 
mindre entusiasme å spore blant de yngste padlerne 
og noen av dem tenkte nok at det kunne være 
smart å velge han store og sterke kompisen fremfor 
han kule neste gang en skulle på kanotur. Dette 
gikk hurtig over da første fisken kom på land igjen 
og Stefan, feltkokken vår, disket opp med en real 
runde grillpølser laget på to smarte gasskomfyrer 
(portable). 
Da sulten var stilt brukte de eldste av ungdommene 
den innlagte pausen på en time til å slappe av, noen 

av jentene sovnet faktisk. De aller minste fisket med 
en energi som bare de kan trylle frem.
Rett før returen tilbake ble det byttet litt slik at de 
yngste fikk hjelp av en eldre i kanoen tilbake, Dette 
ble meget godt mottatt og helt uten protester, det 
var tross alt 8 kilometer tilbake til Halsnes.

Tilbake på Halsnes ble oppdrag Villgryte startet og 
nå skulle hele den norske viltfaunaen ned i en og 
samme gryte, dette på eget ønske fra ungdommen. 
Reinkjøtt ble stekt, Elgkjøtt fikk sin runde i smør før 
alt ble blandet og smaksatt til den perfekte gryte. 
Hvitløksbrød ble servert løpende hvert 12 minutt 
til gryta, Nye erfaringer og logistikk rundt mat og 
tilberedning ble gjort her. Igjen imponerer de unge 
lederne med sin snarrådighet og evnen til å løse 
oppgaver på strak arm. Gryta ble en suksess, selv 
de største og vanskeligste matkritikerne forsynte 
seg flere ganger enda det var innslag av både grønt 
(erter) og noe andre greier (sopp) i gryta. Her velger 
vi å se bort fra sammenhengen mellom padling 16 
kilometer og sult.

Etter middagen ble prosjekt Vikingmat startet, Nå 
skulle det lages festmat til neste kveld. Mat laget i 
bålgrop krever litt forberedelser. Ungdommen fikk 
prøve seg i tur og orden på graving av bålgrop og 
forberedelser av lammelår, som ble spekket med 
hvitløk og kruspersille. Etter at bålgrop var gravd 
ferdig, ble det fyrt hardt med ved for å få nok glør 
og varme. Steiner ble lagt i gropa og lammelår 
pakket inn i Alu-folie ble lagt på steinene, før det 
hele ble dekket til med jorda som var gravd opp, 
Sees i morgen da kjære Lammelår……..
Resten av fredagskvelden fikk deltakerne selv 
disponere som ønsket, Noen valgte å gå på 
Låvekinoen for å se en av de store gutta da han 
krysset Canada, Mens andre brukte kvelden til 
flørting og kortspill. Vafler og syltetøy senere på 
kvelden skapte indianerstemning rundt bålet.
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Lørdagen
Ut på tur og aldri sur, Kutt ut a’ vi vil sove en 
halvtime til.  Etter hvert fikk de unge lederne stablet 
hele gjenge på beina, Nå begynner de fleste å merke 
de sene kveldene (og nettene). 

Wienerpølser til frokost for letthetens skyld slo ikke 
feil denne morgenstunden, Nytt av dagen er at 
stadig flere av de unge finner gleden i bålkaffe, og 
nå holdt det plutselig ikke med bare en kjele. Så 
skjer det som aldri skjer ellers når en virkelig trenger 
det, bussen kommer faktisk en hel halvtime for 
tidlig.

Ble litt styr det der, men med alle om bord gikk 
ferden mot Grasåsen Skytesenter. Nå skulle det 
skytes og ikke bare med løskrutt, men også med 
skarpt. Deltakerne ble delt opp i grupper etter 
erfaring og alder og så var kalaset i gang. Alle fikk 
en grundig innføring i hagleskyting med jegertrap 
og sporting duer som simulerer jaktsituasjoner. 
Deltakerne fikk prøve seg på bueskyting og 
riflebanen var meget populær blant særlig de 
minste. Midt på dagen kom den gule bilen med 20 
store pizzaer. Ungdommen hadde selv valgt Pizza til 
lunsj denne dagen for å ikke binde opp instruktører 
og hjelpere med matlaging. 

Igjen blir jeg imponert over appetitten til de unge. 
Det er nemlig ikke slik at størrelse og konsum henger 
sammen alltid, da en av de minste gutta greide ¾ 
stor pizza. Bra det ble bestilt nok sier vi bare. Etter 
maten var det lagt inn et lite avbrekk med skyting 
med Varmint (ekstra ekspanderende kule) på frossen 
is for å demonstrere de krefter som er i bevegelse 
når det skytes med rifle og ut ifra oppmerksomheten 
og tilbakemeldinger så var dette en flott måte å vise 
dette på. 

Resten av dagen på skytteranlegget gikk altfor fort 
syntes nok de fleste.

Vel tilbake på Halsnes ble ting gjort klar til et 
festmåltid, Poteter ble stekt og bord båret inn i 
låven. Ekstra spennende var det når kjøttet skulle 
graves frem fra bålgropa, tenk om det er brent opp 
kom det fra en av jentene. Men nei, Frem fra gropa 
kom noe av det møreste og mest smakfulle som 
kunne lages. Lammelårene var så perfekte og møre 
at en simpelt hen kunne ta tak i lårbeinet og dra det 
ut uten at kjøttet fulgte med. Dette falt i smak for 
både små og store vikinger og etegildet på låven ble 
prikken over i’en av middager på leieren. Senere ble 
låven igjen gjort om til kinosal.
Resten av kvelden og natta gikk med til kino og 
kortspill.

Søndagen
Rydde og avreisedag. En ekstra sen frokost ble 
inntatt og ikke alle greide å nå ned til første oppsatt 
serveringstid. Undres om det har sammenheng med 
sene nattetimer, neppe ville svaret sikkert vært om 
du hadde spurt. 

Nå skulle det ryddes, En av de mindre gutta mente 
at det kunne ta opptil 3 -4 dager å få ryddet så 
mye som måtte gjøres. I et tempo som kunne fått 
de fleste superhelter til å ramle av ble en million 
oppgaver fordelt, og nå hadde det passa bedre om 
den bussen hadde vært for tidlig ute mente nok 
noen av deltakerne da det sto på som verst. Men 
på mirakuløst måte gikk leieren fra å ligne noe 
som ville kunne ta minst 4 dager å rydde til å være 
ferdigryddet og klar til overlevering på under antatt 
tid. Hyggelig at det ble tid til litt snakk og humor 
siste timen før at bussen kom og henta deltakerne.

Helt til slutt
Noen spør seg kanskje hva har Pizza og Boom-
Balaster eller låvekino med villmarksleir å gjøre?
Fenomenet med digitale apparater og sosiale 
medier på tur er kommet for å bli. Stritter vi eldre 
voksene imot dette jager vi bare ungdommen vekk 
fra oss. Vi har i dagene etter leieren høstet mange 
tilbakemeldinger på at de unge er takknemlig for 
at de fikk være med å forme campen slik de vil ha 
den selv, ikke slik vi som er født på andre siden av år 
2000 mener den burde være. 

Som ungdomsleder i fylkeslag og erfaring fra 
lokallag anbefaler jeg alle som skal arrangere noe 
sammen med Barn og Unge å lytte til hva er det de 
vil ha når vi skal lage aktiviteter. 

Bli med dem å lær dem om sikkerhet og 
tilrettelegging så ordner de det andre selv. 
Husk tilbake til da vi var 16 år, Vi viste jo best selv 
den gangen også eller?

Takk for en fantastisk Villmarksleir
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Stort utvalg
Mange størrelser
Solid kvalitet
Hundehus
Inngangsluker
Varmeelementer
Oppvarmet vannkopp

••
•
•
••
•

NJFF Akershus kvinnekontakt
Jeg er den nye Kvinnekontakten i NJFF-Akershus. 
Lyder navnet Hilde Rasmussen – 55 år iår. Er nå 
bosatt på Setskog i Aurskog-Høland kommune. Har 
vokst opp i Hurdal – bodd på Minnesund. Så noen 
år’s gjesteopptreden i Oslo – før det ble Rånsåsfoss 
og Aurskog. Til sist noen år i Rømskog, før jeg landa 
her jeg er nå. Så en kan trygt kalle seg en ekte 
Romeriking! 

Jeg fisker etter alt som biter på kroken, og jakter – 
fortrinnsvis ælj. Er også opptatt av høstingsbasert 
friluftsliv. Ingen kantarell eller mata tyttebær får stå 
igjen etter meg! 

Erfaring i NJFF; ni år som kvinnekontakt i 
egen forening - Nordre Rømskog JFF. Seks år i 
kvinneutvalget i NJFF Østfold. Her har jeg fått mye 
god erfaring, som skal med videre. Var delegat fra 
Østfold på Landsmøtet i 2018 – har også fått den 
ære å representere Akershus nå i 2021.
Tankene videre er å bygge opp et kvinneutvalg i 
Akershus – hvor vi sammen kan bidra, hjelpe og 
støtte jenter som trenger et springbrett over i jakt- 
og fiskemiljøet i sitt hjemmeområde. For det er selve 
målet! Vi skal ikke være en egen (jente)gruppe – vi 
skal være en del av gjengen!

NJFF satser også videre på jenter – søk opp 
Facebookgruppa «Jenter i NJFF» - mye moro og info 
der.

Er du interessert i å bli med å påvirke litt i NJFF 
Akershus? Meld din interesse for Kvinneutvalget 
– send meg mail el melding. hil-ras@online.no  - 
48108078.

God høst og skitt jakt til alle!

Hilde
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Barnas friluftsdager
Tekst og foto: Andeas Frøsland

I år som tidligere år gjennomførte NJFF Akershus 
«barnas friluftsdager». Opplegget varte fra våren 
og frem mot skoleslutt. Aktivitetene besto av 
fisketurer, overlevelsesteknikk, fuglesanger, spor 
og sportegn, m.m. Skolene kan velge aktivitet 
også prøver vi å skreddersy opplegget så godt 
vi kan. I år har opplegget vært koronatilpasset 
ved at vi har kommet til skolenes nærområde så 
skolene unngår å ta kollektivt, dette fungerte 
veldig bra. Vi opplever at opplegget blir tatt 
veldig godt i mot av både elever og lærere. 
Tilbakemeldingene fra lærerne er at vi kan bidra 
med en kompetanse som står litt utenom det 
vanlige skoleopplegget og at elevene både trives 
og lærer mye med bruk av uteundervisning. 
Tilbakemeldingene fra elevene er nesten 
utelukkende positive. Vi opplever at elevene 
gleder seg til aktivitetene og stortrives med å 
kunne få et pusterom fra klasserommet. En elev 
fortalte faktisk friluftsveilederen, sitat «jeg visste 

Jonas fra Gjellerås skole fikk en flott gjedde på flere kilo under fiske ved 
Nitelva tidligere i sommer.

ikke at det kunne være så gøy å være på skolen». 
Dette er selvfølgelig noe som varmer og gjør at vi 
fortsatt vil jobbe hardt for å være en døråpner og 
en veileder i hva slags flotte opplevelser man kan 
få gjennom fiske og friluftsliv. 

Elgjaktkurs for unge jegere
Hjorteviltjakt er en drøm for mange jegere. Det kan 
være en kostbar jakt dersom du ikke har eget terreng 
eller har en familie som jakter. Hjortevilt må forvaltes 
på en fornuftig måte gjennom jakt, slik at vi også kan 
ha sunne hjorteviltbestander i fremtiden. Statistikken 
viser dessverre at gjennomsnittsalderen for 
hjorteviltjegere øker. Det har fylkeslaget i Akershus 
lyst til å gjøre noe med. Ungdomsutvalget i Akershus 
arrangerer elgjaktkurs for unge jegere siste helgen i 
oktober. Er du mellom 16-26 år og har lyst til å prøve 
deg på elgjakt kan du melde deg på til akershus@
njff.no

Da vi bare har 12 plasser til rådighet, vil vi foreta en 
trekning blant de som er interesserte. For å kunne 
delta må du ha bestått jegerprøven, ha fylt 16 år, ha 
tilgang på egen storviltrifle og bestått storviltprøven. 

Jegere under 18 år vil få med seg en erfaren jeger på 
post, da de ikke kan jakte storvilt alene.

Vi er så heldige at vi har fått tilskudd fra 
Miljødirektoratet til kurset, slik at deltageravgiften blir 
sterkt redusert.

Dato: 29.-31. oktober
Sted: Nord-Odal
Pris: kr. 1000,-

Prisen inkluderer 3 dager med jakt, overnatting 
og mat. Vi har i tillegg en dyktig jaktleder og 
hundeførere som vil tilrettelegge for en spennende 
helg.

Påmelding: akershus@njff.no
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Harving
Tekst og foto: Bjørn Eide

Harving er et spennende markfiske som fungerer vel 
så godt i tjern som i større vann, fra isen går og til 
den legger seg på sein høsten. Mørke kvelder er det 
aller beste, og gjerne duskregn. Jeg bruker gjerne en 
lengre to hånds åpen haspelstang på 9 – 11 fot for 
2-15g kastevekt, og 0.20mm sene.

Fester en passende markkrok i størrelse 4 – 8 i 
enden, og trer på 3 middels store meitemark. Bruker 
ikke noe mere tyngde, man kaster langt nok med 
denne klumpen i enden av snøret.
Finner meg en passende odde, fra denne har jeg 
god oversikt og fine kastemuligheter i flere retninger. 
Kaster ut og drar/sveiver marken rykk vis rolig inn i 
vannoverflaten, som en svømmende frosk.

Ørreten tar gjerne marken med et voldsomt plask 
eller også som et forsiktig rykk eller lugg. Gi ut snøre 
og tell til 10, og gjør et rolig tilslag. 
Muligheten er stor for du har fått på en flott ørret 
siden de i ly av mørket siger inn mot land for å jakte 
og spise seg opp før vinteren.
Ikke glem hodelykt (bør være slått av under det 
aktive fisket), samt hov. 

Og for all del, dette kan også gjennomføres med 
fluestang. Gjerne stang i klasse 5/6, et flytesnøre 
som og egner seg for rullekast fra bredden, 
tapert fortom med spiss på minimum 020mm og 

store tørrfluer i krok 6, 8 og 10. Anbefaler godt 
impregnerte mønstere som Streaking caddies, 
Goddard Caddies, Muddlere, Idioten med flere. Ulike 
typer streamere (fiskeimitasjoner) som fiskes rett 
under overflaten kan også godt fungere.
 
Ikke glem å sette deg inn i de lokale fiskereglene, 
siden det på høsten gjerne er begrensninger og 
forbud mot fiske nær elveos.

Forslag til høstfiskevann vi har erfaring fra:
Vesleflåtan, Storflåtan, Søndre Heggelivann, 
Oppkuven, Svarten, Vesle og store Sandungen, 
Hakkloa og Bjørnsjøen.

Skitt fiske!
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Stort utvalg
Mange størrelser
Solid kvalitet
Hundehus
Inngangsluker
Varmeelementer
Oppvarmet vannkopp

•••
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STE

1960 Løken
Mob. 976 62 350
E-post: post@kkimport.no
www.kkimport.no

HUNDEGÅRDSELEMENTER

KK Import

Hundeutvalget i Høland JFF 

– Vi har et mål om variasjon
Hundeaktivitet fenger og kan gi gode og 
varierte tilbud til medlemmene.

Av: Janne Gregersen, Høland JFF

Vi er en forening av moderat størrelse, og har som 
mange andre lokalforeninger et hundeutvalg som tar 
seg av aktiviteter knyttet til hund. 
Selve utvalget består av 3 medlemmer, men vi har 
flere gode ressurspersoner som bidrar inn i det 
arbeidet som utvalget initierer. Og det er takket 
være alle disse at foreningens aktivitet på hund har 
kunnet vokse og få bredde.

Det har «alltid» vært et hundeutvalg i foreningen, 
men det har vært litt til og fra hvor mye og hvilke 
aktiviteter som har vært tilgjengelig. Og i 2015/2016 
gjorde man et løft for hunderelatert aktivitet i 
foreningens regi. 

Vi startet opp med årlige ettersøkskurs, da mange 
i vårt distrikt trenger å utdanne ettersøkshunder. 
På de første kursene var det ganske blandet drops 
av hvilke raser og førere som deltok, og også hva 
interesse og erfaring gjaldt. Og det var ikke alle 
kursene som ble fylt opp heller, men vi gjennomførte 
for de som hadde meldt seg på.
Nå har vi så stor etterspørsel på kurs at det er 
nødvendig med 2-3 kurs pr. sesong, og vi kunne 
sikkert holdt flere kurs om vi hadde hatt kapasitet. 
For det er mange som ønsker å delta på slike kurs.
Kursdeltakelsen er nå, i mye større grad enn 
tidligere, jaktlig orientert og vi har i hovedsak 
jakthund raser og jegere som kursdeltakere.
Alle instruktørene på disse kursene er godkjente 
ettersøksinstruktører i NJFF.

Når vi gikk inn 2018 hadde foreningen for første 
gang søkt om sporprøver gjennom NKK, for også å 
kunne tilby godkjenningsprøver for ettersøkshunder. 
Dette har vi arrangert årlig siden da.
Det tilbys både bevegelige og ordinære 
prøver, gjennom hele året med unntak av de 
fredningsperioder som reglene angir.
Da vi startet opp med sporprøver hadde vi kun én 
autorisert dommer, og siden den gangen har vi 
fått ytterligere en autorisert. Samt at det er flere av 
foreningens medlemmer som er kandidater som nå 
er under utdanning.

Vi syntes det var veldig stas å få bidra til 
gjennomføringen av NM blodspor i 2019. Vi stilte 
med terreng og sporleggere, slik at i underkant av 
30 hunder kunne delta i NM som ble avholdt over to 
dager.

I 2019 utdannet foreningen 2 aversjonsinstruktører, 
da man så behov for et slikt tilbud. Og vi hadde 
første hundene inne hos sauen samme høst.
Nå har vi utdannet ytterligere en instruktør, og har 
god kapasitet hele sesongen gjennom. Noe som er 
nødvendig nå som vi ser et økende antall hunder 
som er innenfor sauegjerdet.
Også her har vi som forening flotte folk som bidrar 
og stiller sau til vår disposisjon. Vi kunne ikke hatt 
dette tilbudet foruten dette bidraget til foreningen.

Etter ønske fra medlemmer i foreningen ble 
det i 2020 avholdt skogsfuglprøve for stående 
fuglehunder for første gang. Dette ble en koselig 
ettermiddagsprøve med gode tilbakemeldinger på 
både terreng og kjentmenn.
Vi hadde dog noen forespørsler fra mulige deltakere 
om hundene ville bli prøvd i «ulveterreng». Og noen 
valgte muligens bort prøven som følge av at vi ikke 
kunne gi noen garantier, men det står seg. Det er 
fritt valg hvor man ønsker å melde på.

Denne sesongen blir det ny skogsfuglprøve, men i 
tillegg har vi søkt om fuglehundprøve 
– fullkombinert. 

Forts. neste side
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Autorisert taxidermist (fagbrev)

Ørneveien 4, N-2070 Råholt
Telefon 413 12 609 
E-mail: zooprep@zooprep.no

Autorisert taxidermist (fagbrev)

Ørneveien 4, N-2070 Råholt
Telefon 413 12 609 
E-mail: zooprep@zooprep.no

Autorisert Gevirdommer
Medlem av Norsk Taxidermist Forbund

-20%
på alle gevir som

skal på plate 
- ut året!

Følg meg på zooprep Tore Karlsen 
på Facebook og lik gjerne siden!

Mon tro om det blir apportprøve neste sesong? 
Foreningen har når dette skrives akkurat fått en 
dommer innenfor denne prøvegrenen.

I 2020 avhold foreningen et ettermiddags valpeshow 
med nesten 60 deltakende valper, og i år ble 
det utstilling med drøyt 240 påmeldte hunder, 
fordelt på valper og voksne hunder. Ny utstilling er 
planlagt til neste år, da håper vi å kunne få enda 
flere jakthundraser med, slik at det blir en skikkelig 
jakthundutstilling.

Noe annet som har vært viktig i prosessen med 
å utvikle i foreningen hundeaktiviteten (og andre 
grener/aktiviteter vi har) er at vi har sendt folk på 
kurs dersom de ønsker det. Høland JFF dekker 
kursavgiften for deltakeren mot at vedkommende 
forplikter seg til å virke som ressursperson i en viss 
tid i etterkant.
Om det ikke har vært kurs å oppdrive innen feltet 
det har vært ønske om har vi satt i gang kurs 
selv. Har vi ikke folk med kunnskap/ferdigheter på 
området har vi leid inn instruktør som kan holde 
kurs for oss. Det er mye folk «der ute» som er 
dyktige på sine felt og de hanker vi gjerne inn for 

kursing og veiledning av våre egne ressurspersoner 
og medlemmer. 

Vi forsøker å etterkomme ønsker og innspill fra våre 
medlemmer, slik at vi har et så bredt og variert tilbud 
som mulig - alle forslag og innspill mottas med takk. 
Dette har resultert i GPS-kurs, ringtreninger, 
apporttrening i båndtvangsperioden (selvfølgelig 
med godkjenning fra kommunen), teorikurs for 
ettersøksdommere, ulike varianter av introjakter med 
hund, takseringskurs m.m.
Og vi tør påstå at det er med på å bidra til den 
medlemsveksten vi har hatt i foreningen i senere tid.

Noe av det som er så flott med foreningsarbeid, 
er at om man ikke kan mye om et fagfelt så finnes 
det andre man kan søke råd og veiledning hos. 
Man må ikke være redd for å spørre eller søke 
kunnskap, da er det fort gjort at man stopper opp 
og motivasjonen faller. Det også sånn at de fleste er 
faktisk meget hjelpsomme om de blir spurt.

Dog er det en ting som er nøkkelen til suksess slik 
vi ser det i hundeutvalget vårt – frivillige ressurs 
personer som bruker av sin tid og kunnskap!! 
Det er takket være disse fine folkene som stiller opp 
og bidrar at vi kan ha den bredden og det tilbudet 
vi har i dag. Man blir ikke rik på penger av frivillig 
innsats, men det gir gode minner og erfaringer som 
man kan leve lenge på. Og som er med på å lage et 
fellesskap og gode relasjoner som er en verdi i seg 
selv.

Hundeutvalget i Høland JFF er meget ydmyke og 
takknemlige for den innsats og velvilje vi får tilbake 
på det vi drar i gang.
 

Terminliste 
jaktskyting
Korona satte kjepper i hjulene for mange av 
stevnene i år også. Blaker JFF skulle avholdt 
FM leirduesti den 12. juni, men valgte å utsette 
stevne til den 4. september.

FM leirduesti Lørdag 4. september
Arrangør: Blaker JFF. 
Kontakt: Kristian N. Berglund, 40432472.  
Sted: Dammerud. Pris: 400/250.
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K9 Nannestad Dyreklinikk - din jakt- og brukshundklinikk
 Tlf: 63910102, post@k9nannestaddyreklinikk.no
www.k9nannestaddyreklinikk.no

Topp moderne
klinikk i Saga Senter

Din firbeinte venn er 
i trygge hender hos oss!
Vi er sertifisert av Den Norske

Veterinærforening

Vi tilbyr
GRATIS

TANNSJEKK
året rundt

En av norges mest moderne 
operasjonsavdelinger

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

www.jessheimdyreklinikk.no

Besøk vår nye klinikk 
i Homledalsveien 2 
i Nannestad
Vi tilbyr spisskompetanse 
på jakt- og sportshund

Homledalsvegen 2, 2032 Nannestad
 Tlf: 63 91 01 02, post@k9nannestaddyreklinikk.no

www.k9nannestaddyreklinikk.no
 

TIME-
BESTILLING

og andre
henvendelser
Tlf. 63 97 18 25

24
timers

AKUTTVAKT
Tlf. 820 90 000
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Fiskedag for barn
Tekst og foto: Kjell Hammershaug

Siden Bærum Sportsfiskere er så heldige å ha 
fiskerike Burudvann «midt i bygda» og medlemmene 
mer enn gjerne stiller opp en søndag i juni, ble det 
FISKEDAG FOR BARN denne sommeren også. 25 
barn fra Bærum og 3 fra Oslo/Lørenskog fisket 1 
time hver; med god avstand mellom dem som ikke 
var i familie og håndspriten ble flittig
brukt.
Etter at tre grupper fikk prøve seg, viste 
fangstrapportene at 10 store brasmer måtte godta 
noen sekunders opphold på Burudvanngrusen slik 
at vekta ble konstatert. De fleste brasmene fikk leve 
videre! Vekta varierte mellom 3-700 gr.
Abborene lurte både voksne og barn, bare 10-11 
abborer ble middagsmat denne dagen. Bærum 
Sportsfiskere stilte med stenger og agn til alle. Barna 
fikk med seg en NJFF-premie hjem.

Barn fisket 28
Fikk fisk 14
Største fisk, brasme 700
Stenger disp. 10
Info om NJFF gitt til alle voksne
Agn meitemark
Voksne m. egne stenger 8
Kiosk nei….
Håndsprit alle
Fiskestart kl.   11, 12, 1300
Gjennomsn.alder barn 7 år
BSF-onkler John, Lars, Eirik
Sponsor Torshov Sportsfiske

Statistikk barnefiske

Landsdelsmesterskap
Lerduesti 1. august
Arrangør: Skogen JSK / Hedmark

Vår landsdel er som følger:
Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark og 
Oppland. Det var 100 duer fordelt på 7 poster 
(supersporting) med finale for de beste

Vinner senior: Svein Martin Tyreng fra Frogn JFF
Vinner kvinner: Jane Ludvigsen Ås JFF
Sølv I Juniorklassen Sindre Mesna  Bjørkelangen JFF

Bilde av de 3 vinnerne til høyre.
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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

Årets nyheter fra Zodiac

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 2200 mAh 
Li-Ion batteri. Radioen er 
vanntett (IP67). 
 
• Digital og analog jaktradio 
 140 MHz
• Følger åpen global 
 standard ( DMR )
• Pilottoner (analogt )
 - 2200 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


