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La også din forening bli med på den 
lønnsomme hundeforavtalen!
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2021 har vært NJFFs jubileumsår. Et spesielt jubileumsår, hvor 
covid-situasjonen beklageligvis har preget mye av aktivitetene 
gjennom året. Takk og pris så har situasjonen endret seg, 
og man har i oktober klart å gjennomføre utebursdag med 
tilhørende servering og aktiviteter. I tillegg til utebursdag 
har vi ved NJFF Akershus gjennomført kinopremiere for våre 
medlemmer på filmen «jakt og fiskelandet». I etterkant av 
filmvisningen har det blitt sendt ut en minnepenn til alle våre 
foreninger, slik at foreningene også kunne gjennomføre egen 
arrangementer lokalt. En stor takk til alle som har klart å gjen-
nomføre lokale jubileumsaktiviteter!!!!!

Som nevnt i forrige utgave av Info’n har flere av våre forenin-
ger gjennomført en oppgradering av sine hjemmesider. Det 
har vært lagt ned en enorm innsats for å få dette til, og i skri-
vende stund skal alle foreningene som benytter NJFF-portalen 
være på plass med nye og oppdaterte sider med visning av 
lokale aktiviteter og reportasjer. Gå inn på din forenings hjem-
meside, og se en oversikt over alle planlagte aktiviteter i tiden 
fremover.

I november måned ble det gjennomført NJFF Landsmøte. 
NJFF Akershus stilte med sine 17 delegater, og mange av 
de vedtatte landsmøtesakene vil gi en ny retning for NJFF i 
fremtiden. Vi vil i neste Info presentere en del av sakene som 
omhandler blant annet vedtekter, organisasjonssatsing, ny 
opplæringsstrategi, digitalisering, enhetlige kontingentsatser, 
og et handlingsprogram for perioden 2022-2027.

Camp Villmark vil neste år gjennomføres i Lillestrøm i perio-
den 29. april til 1.mai - 2022. NJFF vil være representert med 
en stor stand med blant annet aktiviteter for barn, kurs, gevir-
dømming, foredrag, eksterne utstillere, etc. Hold av datoen i 
din kalender for neste år.

Ønsker med dette alle en riktig GOD JUL, og et GODT NYTT 
år, og en stor takk til alle som gjør en fantastisk innsats ved 
våre foreninger!! Vi gleder oss til 2022!!

Bjørn M.
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NJFF - Akershus årsmøte 2021

Tirsdag 29. mars 2022

Foreningen blir tilskrevet om tid og sted

Hold av kvelden!



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 Knut Gunnar Sørlie 95186984
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
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Fylkessekretærens HJØRNE

Hei alle sammen
2021 vil bli stående i historiebøkene som nok et merkelig år. Korona-
pandemien er seiglivet, men vaksine har gitt oss anledning til å starte 
på veien tilbake til det normale. Vår organisasjon feirer 150 år i år, og 
mye var planlagt for å feire og vise Norge hvem vi er og hva vi skal 
være i fremtiden: En forkjemper for jakt- og fiskeglede til alle!
Med 150 år på baken velger forbundet å se fremover, og ta enda et 
steg videre i en stadig mer digitalisert verden. Ny logo, nettside og 
medlemsbutikk er bare en start. Landsmøte i november var kanskje 
det viktigste Landsmøte på mange år og staket ut ny kurs for NJFF-
skuta. Å snu ei stor skute tar tid og sakene det ble stemt over vil 
forhåpentlig føre til en enda bedre og mer effektiv organisasjon, til 
beste for våre medlemmer.

Det går fort mot foreningenes årsmøter, og regnskap og årsrapporter 
skal skrives. Husk å sende inn årsberetning og regnskap etter årsmø-
tet er gjennomført. Alle lokalforeninger tilknyttet NJFF er pliktig i å 
gjennomføre årsmøte hvert år. Ifølge mønstervedtektene for lokalfo-
reninger skal det gjennomføres innen 15. mars. Etter årsmøtet er det 
viktig at alle lokalforeninger oppdaterer styresammensetningen på 
lokalforeningens nettside, slik at vi kan kontakte riktige personer.
Fylkesstyret ønsker representanter fra flest mulig foreninger til stede 
på årsmøte den 29. mars. For det første er det foreningene som eier 
fylkeslaget. Det er representanter fra deres foreninger som sitter i sty-
ret og dere kan være med å stemme over hva fylkeslaget skal jobbe 
med. Hvis dere har noe på hjertet så er det viktig at dere spiller inn 
saker før årsmøtet.

Jeg vil takke dere alle for innsatsen i 2021, når et litt merkelig og 
historisk år går mot slutten.

Ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Per Rune Stav
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Flerkulturell friluftsfest
Oslo og Omland friluftsråd har i mange år stått 
i førersete for en flerkulturell friluftsfest på 
Sognsvann i Oslo, sammen med organisasjo-
ner innenfor natur, miljø, friluftsliv og friskliv i 
både Oslo og Viken. I år ble det for første gang 
arrangert en egen flerkulturell friluftsfest i 
Akershus.

Tekst og foto: Per Rune Stav

Tirsdag 19. oktober var elever på norskopplærings-
program for mottaks- og voksenopplæringsklasser 
i Akershus invitert til Våtmarkssenteret i Fetsund. 
Fylkeslaget var tilsted med egen stand, godt hjulpet 
av ivrige sjeler fra Bjørkelangen JFF. 

Friluftsveileder Andreas tok ansvar for fiskingen og 
viste hvordan elevene skulle bruke fiskeutstyret. Med 
årets første snø på bakken var det godt å ha fyr i 

bålpanna. Sjefskokk, Magdalena Maj Larsen sørget 
for at alle som ville, fikk grille sin egen pinnepizza. 
Pinne pizzaene fikk bein og gå på, for det ble kø 
rundt bålpanna fra det åpnet til avslutning. Det var 
til tider så stor pågang at noen elever tok med seg 
pinnepizzaen og grillet den på andre bålpanner, 
rundt omkring på området. Ungdomsleder Jesper 
Maj Larsen og ungdomsmedlem Sindre Mesna sør-
get for god varme i bålpanna og hyggelig prat med 
de besøkende. 

Det var en flott anledning til å vise frem NJFF til våre 
nye landsmenn og kvinner, og vi får håpe vi får se de 
som brukere av norsk natur i fremtiden. 

Tusen takk til alle som bidro til en fin dag på Våt-
markssenteret!

Alaska på tvers
- Nå kan jeg endelig fortelle om Alaska igjen! 
Hvis folk kommer seg ut på tur etter å ha sett 
foredraget, er jeg veldig fornøyd.

Olaf Schjøll har gledet seg til å kunne treffe folk igjen 
og fortelle om sine eventyr fra villmarka.
Olaf er biolog og har tidligere jobbet en årrekke som 
fylkessekretær i NJFF-Oslo. Han har vært så heldig å 
gå både Norge på langs, samt lange turer i Canada, 
Grønland og på Svalbard. På de siste turene krysset 
han Alaska til fots gjennom Brooks Range, en av ver-
dens siste store villmarker. 
Første etappe startet han sammen med en venn, og 
de gikk gjennom de høyeste delene av fjellkjeden 

gjennom fem uker. Denne delen av turen fikk en brå 
slutt da kameraten ble utsatt for en fatal fallulykke. 
Olaf fullførte vandringen gjennom fjellkjeden noen år 
senere og tok seg fram gjennom et magisk fjelland-
skap helt ut til Beringstredet på vestsiden av Alaska. 
Vill mat var en viktig del av dietten på turene. Fisk var 
lettest å skaffe, men også jordekorn, ryper og ender 
sammen med bær og planter fylte gryta.
Olaf sitter på et stort bildemateriale fra turene, og vil 
gjerne dele sine opplevelser med andre friluftsinteres-
serte. Dersom din forening ser etter et trekkplaster 
til medlemsmøtet, anbefaler vi et bildeforedrag med 
Olaf Schjøll.
Sjekk ut nettsiden www.olafschjoll.com
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Vil du være med å utvikle 
jakt- og fiskeinteressene?
NJFF-Akershus er bindeleddet mellom foren-
ingene i fylket. Fylkeslaget har ca. 13500 med-
lemmer. NJFF-Akershus ledes av et styre på 
8 personer og 3 vara. Medlemmer til styret i 
NJFF-Akershus velges på fylkesårsmøtet i mars 
og valgkomiteen ønsker innspill til kandidater 
fra foreningene.

Vi ser etter jegere og fiskere som har et sterkt en-
gasjement for jakt og fiske og som kan tenke seg 
å være med på å utvikle jakt- og fiskeinteressene 
og fylkeslaget videre. NJFF er en viktig aktør for å 
påvirke rammebetingelsene for jakt og fiske og har 
engasjert seg i saker som sportsfiskets år, blyhagl, 
rovviltforvaltning, nattjakt- og ettersøksregelverk. 
Mange av disse sakene har sitt utspring i fylkeslag 
rundt omkring i landet. 

 Friernfondet
- Midler til barn og unge

Etter at foreningen Friern ble oppløst i 2009, ble 
pengene gitt til Akershus JFF øremerket barn og 
unge. Akershus JFF har derfor opprettet et fond hvor 
alle foreninger i Akershus kan søke om midler til 
gode prosjekter for barn og unge. Det er ønskelig at 
pengene går til aktivitet, men reglene for å søke fon-
det er veldig «vide» slik at man også kan søke midler 

til innkjøp av for eksempel lavvo, fiskeutstyr eller an-
net utstyr man trenger til aktiviteter eller samlinger. 
Det er ungdomsutvalget som vurderer søknadene og 
det deles ut inntil kr. 5000,- pr. år. Send søknad med 
beskrivelse av prosjektet til fylkeskontoret på Skytta, 
gjerne på e-post: akershus@njff.no

Kan du tenke deg et tillitsverv i NJFF-Akershus, eller 
kjenner du en som kan egne seg for et slik verv? Da 
ønsker vi at forslag meldes inn til valgkomiteen innen 
15. februar 2022.

Valgkomiteen består av Silje Fjeldskogen, Magdalena 
Maj Larsen og Aage Alexander Foss

Innspill kan sendes til leder av valgkomiteen, 
 Silje Fjeldskogen
 Tlf: 984 42 373
 e-post: missjeger91@hotmail.com

Husk rapportering aversjon!
De foreninger som har gjennomført sau/hund aversjon i 2021 må huske å sende rapport til fylkeslaget: 
akershus@njff.no 

Hvis dere ikke har skjema for rapportering, kan de fås ved å sende e-post til akershus@njff.no
Fylkeslaget må sende inn felles rapport for Akershus innen utgangen av desember.



NJFF - Akershus INFO   nr. 4/2021 77

Ungdommens
pris
Ungdommens pris tildeles en Akershusforening 
som har gjort en særlig innsats for godt barne- 
og ungdomsarbeid. Ungdomsutvalget i fylkes-
laget er jury for denne prisen. 

Det vil i år bli lagt vekt på følgende kriterier:
• Antall ungdomsmedlemmer ifht. Totalt 
 i foreningen (%)
• Antall fiskeaktiviteter
• Antall jakt/skyteaktiviteter
• Antall andre aktiviteter (friluftsliv o.l)
• Antall turer med overnatting
• Nyskapende virksomhet
• Mediaoppmerksomhet
• Årsplan

Synes du din forening fortjener Ungdommens pris, 
sender du inn et begrunnet forslag til NJFF Akershus 
innen 15. februar 2022. Ungdommens pris deles ut 
på NJFF-Akershus sitt årsmøte, hvor vinner mottar 
diplom og gavesjekk.

Foreningens
pris
Styret i NJFF-Akershus ønsker å stimulere til 
god foreningsdrift ved å dele ut prisen «Årets 
forening».

Prisen til årets forening skal stimulere til god drift, 
nytenkning og medlemsvekst. Man bør også vekt-
legge årsplaner, bruk av media og prosjektarbeider. 

Synes du din forening fortjener denne prisen? Send 
inn noen ord om hva din forening gjør for å for-
tjene prisen. Forslag sendes fylkeskontoret innen 15. 
februar 2022. 

Styret ønsker at juryen kan bruke stor grad av 
skjønn. Prisen skal markeres ved at foreningen 
hedres på årsmøtet i NJFF-Akershus med diplom og 
gavesjekk.

NJFFs innsatsmedalje
Har foreningen ildsjeler som fortjener en opp-
merksomhet? Da har foreningen mulighet til å 
søke om innsatsmedalje til den eller de som har 
vist en særskilt innsats for foreningen. Søknad 
om innsatsmedalje sendes fylkeslaget med en 
begrunnelse.

Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje
NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillits-
valgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og/
eller fylkesnivå. Medaljen kan tildeles personer som 
har utmerket seg med innsats i henhold til følgende 
kriterier:
• Langvarig frivillig innsats på lokalt og/eller regio-

nalt nivå i forhold til ett eller flere av organisasjo-
nens virksomhetsområder. 

• Ekstraordinær tidsbegrenset innsats på lokalt og/
eller regionalt nivå i forhold til ett eller flere av 
organisasjonens virksomhetsområder.

Innstilling av kandidater og tildeling
• Begrunnet forslag på kandidater til NJFFs innsats-

medalje fra lokalforeningene fremmes til fylkesla-
gets styre som avgir innstilling til Forbundsstyret. 

• Begrunnet forslag på kandidater til NJFFs innsats-
medalje fra fylkeslagene fremmes til Forbundsstyret. 

• Tildelingen besluttes av Forbundsstyret.
• Overrekkelse av NJFFs innsatsmedalje skal skje 

ved egnet anledning i den enkelte forening eller 
fylkeslag. Hedersbevisningen består av medalje 
og diplom. 

• Overrekkelse av medalje til person med grunnlag 
i innsatsen for et fylkeslag, gjøres av en person 
som representerer NJFFs sentralledd. Overrek-
kelse til person med grunnlag i innsatsen for en 
lokalforening, gjøres enten av en representant for 
NJFFs sentralledd eller fylkeslaget.

• NJFF sentralt fører register over tildelingene av 
NJFFs innsatsmedalje.
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Jaktcamp for ungdom i 
vakre Rondane 
Et samarbeid mellom fylkeslagene Buskerud, 
Oslo og Akershus.

Tekst og foto: Jesper Maj Larsen

Hvert år får ungdom fra våre 3 fylker muligheten til å 
bli med på jakt i Rondane. Turen organiseres i høst-
ferien og er en 5 dagers tur der vi har camp i Sollia.
Med mye god organisering og erfaring fra tidligere 
turer blir dette en kjempehit hvert år og vi ser at det 
er et behov for å ta med ungdommen på slike turer 
der de får lære seg å komme i gang med småviltjakt. 
Deltagerne deles inn i grupper der man bytter på de 
forskjellige aktiviteter fra dag til dag. Vi har følgende 
heldagsaktiviteter som vi gjennomfører: Støkkjakt, 
harejakt og trening på skytebanen. Dette var 5. året 
det ble arrangert jaktcamp og hittil det beste også 
om en skal måle i felt vilt. Det ble 5 harer totalt og 
mange fikk sjansen på skogsfugl uten at det ga full 
uttelling.
 
På første dagen samler vi opp deltagerne fra diverse 
stoppesteder mellom Drammen og Olavsgaard på 
Hvam. De 30 mila som er kjøreturen fra Lillestrøm 
opp til gjestegården går fort unna når forhåpninger 
og forventninger skal deles samtidig som man skal 
bli kjent med alle som er med. Strake turen blir kun 
avbrutt av en liten pitstopp på kongen over alle 
burgere, Eller Burger King som en av deltakerne på-

peker at det faktiske heter. Deltagerne ble kjørt rett 
opp på skytebanen og fikk skyte litt for å kartlegge 
ferdigheter før endelig gruppeinndeling. Vel nede 
på gjestegården blir rom fordelt, og det kan pakkes 
ut. Middag allerede klokka 19:00. Resten av kvelden 
gikk med til informasjon og sosialt samvær.
På jaktdagene er spenningen ved frokostbordet 
nesten til å ta og føle på. Matpakker blir smurt og 
klokka 09:00 er det avreise. På disse dagene kom-
mer det bilder på vår felles chattgruppe om fall av 
vilt og sjanser som er spilt og skudd som ble holdt 
tilbake. For vi prøver å lære ungdommen at en skal 
ikke angre på det skuddet man ikke har skutt.

I år var det med 2 hjelpe instruktører som skulle 
gjøre unna den praktiske delen av et Hagleinstruktør 
kurset sammen med oss. Så gjengen som var på 
skytebanen fikk grundig innføring i sikkerhet og det 
ble instruert i grunnstilling hagleskyting. Dagen for 
de som er på skytebanen starter med enkel skyting 
og alle får varmet opp litt før man kastes ut i mere 
utfordrende skyte oppgaver.

Hos Magdalena og Jesper på skytebanen blir det gitt 
utfordringer og oppgaver hele tiden uten stans. Og 
enkelte ganger er skepsisen der før man får prøvd 
og lykkes med å treffe den Orange-leirdua. Vi bruker 
en skytebane med mange leirduekastere som lar oss 
sette duer som simulerer realistiske jaktsituasjoner. 
Mange av deltakerne får løftet sine skyteferdigheter 
mye av å være med en dag på skytebanen. Det er 
også tilbakemeldingene som gis på evalueringa vi 
har hver kveld etter middagen. Christian og Johann 
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våre hjelpe instruktører har bestått hagleinstruktør 
kurset med glans. Og tar med seg mye god lærdom 
opp til Skogn folkehøyskole der de skal være lærere 
i et helt år.

Den gruppa som er med på støkkjakt er de som 
oftest er mest slitene når dagen er over, Det hender 
at enkelte deltagere kommer med arma helt nede 
på knærne når de avslutter dagen. Sara og Knut 
Johann fra Buskerud er blitt meget flinke til å legge 
gode løyper og velge områder som produserer gode 
sjanser, selv om det ikke alltid blir fall er det vilt som 
støkkes på hver eneste tur. Ekstra spennende i år da 
det ble skutt hare 5 meter fra der man hadde sittet 
og spist lunsj. På disse støkkjaktene er hovedfokuset 
på sikkerhet og god våpenhåndtering. Her er delta-
gerne heldige som får være med to instruktører som 
er så engasjerte.

På harejakta får deltagerne en grundig innføring i 
poster og oppførsel med våpen. Det kan for noen 
være vanskelig å skulle bare sitte rundt bålet en hel 
dag, så da hjelper det at en av instruktørene blir 
med på en liten støkkrunde når ventetiden blir for 
lang. Rundt harejaktbålet er det alltid gode histo-
rier og hundene til Steinar og Tale (hundeførere fra 
Årnes, Tale var ikke med i år) leverer gang på gang, 
selv da vi skulle ta bilde på slutten av campen og sto 
med harene var jaktinstinktet der.

Siste kvelden på campen er alltid ekstra stas og 
evalueringa avsluttes med utdeling av haglemerke 

og litt sjokolade. Humoren sitter alltid løst på disse 
kveldene og det knyttes vennskapsbånd som varer 
lengere enn campen.

Helt til slutt vil vi takke alle instruktører og hjelpere 
som stiller opp og bruker av sin ferietid for å være 
med å organisere disse campene. Uten dem går det 
rett og slett ikke å gjennomføre denne jaktcampen. 
Det er utrolig viktig at ungdom som er ferske jegere 
har tilbud som gjør at de kommer seg ut på jakt og 
ser hvordan det gjøres slik at de også får ta del i vår 
felles høstningsbaserte friluftsliv.

Takk til alle deltakere og instruktører for en flott 
camp!

Ungdomslederen i NJFF Akershus

«Haglemerket kan gjennomføres i forbindelse med 
all skyting i regi av NJFF. Det kan legges inn som en 
del av et skytekurs eller gjennomføres på ordinære 
treninger. Konkurranseskyting vil selvsagt også bli 
godkjent. Spesielt aktuelt vil nok merket være for 
unge jegere og de som nylig har tatt jegerprøven, 
men også de mer erfarne bør selvsagt gjennomføre 
de samme momentene.
Med mange nye typer haglpatroner på markedet, vil 
også de erfarne jegerne ha god nytte av å testskyte 
ulike patroner i sitt våpen. En kan heller aldri bli så 
erfaren at en ikke lenger har nytte av treningsskyting 
eller avstandsbedømming. Skyting er ferskvare!»
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Konkurransefiske
Isfiske konkurranser
Sesongen sommer 2020 og vinter 2021 har vært 
vanskelig med mange avlysninger grunnet korona-
restriksjonene.  Isen denne sesongen har vært bra, 
med fiskbar is fra januar.  De store sjøene i Nordmar-
ka, som f.eks. Bjørnsjøen, har hatt bra isforhold.  I et 
normalt år er det flere Akershus konkurranser. 

Norgescup trekker mange deltakere.  Kjente årlige 
konkurranser på Gjellumvannet og Jarenvannet får 
også bra oppslutning og har tidligere hatt mer enn 
50 deltakere.  Isfiske konkurransen på Steinsfjorden 
arrangeres dessverre ikke lenger. I tidligere år var den 
veldig populær som Norgescup.  Fylkesmesterskapet 
i isfiske får ennå bra oppslutning.  I alle konkurranser 
deltar det mange dyktige fiskere og det er et godt 
miljø blant deltagerne i de ulike klassene.  De som 
fisker med riktig tilpasset redskap etter forholdene 
og med variert og riktig tilpasset teknikk får ofte bra 
fangster.  Og villigheten til å lære dette fra seg er 
også til stede blant de involverte klubbene. Noe som 
er viktig for nyrekrutteringen.

BSF har i samarbeid med Asker JFF arrangert en lokal 
isfiske cup i det tre siste årene med bra oppslut-
ning på stevnene.  Arrangørene har henvendt seg til 
lokale foreninger for å utvide cupen, men interessen 
har dessverre uteblitt.  Her burde det være mulighe-
ter for å få med flere foreninger. 

Når det gjelder fiskearter og konkurransefiske, er 
det stort sett abbor, mort og andre karpe arter som 
blir fanget.  Gjedde er ikke tellende.  Det tas sjelden 
ørret. 

Utstyret som er mest brukt i konkurranse er en enkel 
pilkestykke med napp indikator og 0,10-0,16 fiske-

line.  Lokke meite (en lett pilk med krok festet noen 
cm nedenfor) og mormyshka (en liten krok vektet 
med en farget metallkule) er de 2 vanligste fisketek-
nikkene.  Man tar fisk på pimpel og balansepilk og, 
men ved konkurransefiske er disse redskapene ofte 
mindre effektive.  

Når det gjelder agn, er maggot vanligst og mest 
benytet.  Pinkies, en larve variant som ligner maggot 
men som er noe mindre av størrelse, har også blitt 
populær.  Meitemark er også et effektivt isfiske agn, 
til tross for at den er noe mindre brukt under aktivt 
isfiske.  Fjærmygg larver er også et effektivt agn, 
men det kan være vanskelig å fa tak i. Få fiskebutik-
ker i Akershus fører fjærmygg. 

Kommentarer til lokale vann:
Vi som har drevet med isfiske i vårt lokale område i 
de siste 15-20 år har merket at fisken i flere vann har 
vært stadig mindre i størrelse.  Vi legger også merke 
til at mange lokale vann fiskes veldig hardt, særlig 
etter gjedde.  Det kan hende at stor uttak av gjedde 
og stor abbor har påvirket fiskesammensetningen i 
våre lokale vann, slik at vi får flere småfisk.  

Vann som tidligere ikke hadde mort, har dessverre 
fått den nå.  Flytting av mort fra andre vann er 
uheldig for vannets originale fiskearter. Sik, mort og 
røye i samme vann er ikke heldig.  Se Jarenvannet.  
Vannet var et flott sik vann for noen år siden.  Nå 
dominerer morten og sik får vi ikke lenger.  

Tradisjonell meite konkurranser.
I vårt lokal område, dvs. Akershus syd, pågår det lite 
sommer konkurransefiske.  BSF og Lillestrøm SF drev 
flere år med meite cup, men det var ikke nok inter-
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Skjærsliper Lundsvoll, Eventyråsen 3, 2020 Skedsmokorset
Mail: asbjorn@gokniven.no • Telefon: 900 98 718 • www.gokniven.no

Flotte julegaver 

til jegeren og 

fiskeren
Kniver og slipeutstyr

• Profesjonelle slakte-og fiskekniver fra den tyske 
 knivfabrikanten Friedr. Dick
• Stort utvalg av knivsliperutstyr
• Turkniver fra den norske knivfabrikanten Brødrene Øyo
• Sliping og vedlikehold av kniver

Se vår nettbutikk på www.gokniven.no

esse til å fortsette.  BSF arrangerer egen lokal klubb-
mesterskap i meite hvert år.  Her er det muligheter 
å få til flere konkurranser hvis vi kan nå ut til flere 
foreninger.  

Odal SF arrangerer mange tradisjonell meite stevner 
i Hedmark fylke.  Det er veldig bra.  Noe lignende 
bør vi få til i vårt fylke.  Vi har prøvd å invitere andre 
foreninger til å delta, uten særlig resultat.  Dessverre 
ser det ut som konkurransefiske på trad. meite og 
sjøfiske er dalende.    

Sjøfiske konkurranser
Fisket i indre Oslofjord er nedadgående.  Torsken er 
borte.  Få sei fanges i indre fjord.  Sjøørret er det hel-
ler ikke lett å fange og vandrer lenger ut for mat før 
den kommer tilbake til elvene under høsten.

Det er fiske etter makrell i sommermånedene som nå 
er dominerende.  BSF arrangerer et klubbmesterskap 
og i de siste årene har foreningen og vært arrangør 
av fylkesmesterskap i sjøfiske.  Fangstene på FM har 
vært skuffende og nedadgående hvert år.  De med 
best resultater har satset på mindre fiskearter som 
f.eks. berggylt bergnebb og grøngylt.  Konkurransen 

i sin nåværende form er utadgående og bør legges i 
brakk inntil fjorden har kommet i form igjen.

Isfiske på fjordisen
Fjordisen på Sandviksbukta var overraskende bra i 
år.  Flere fra de lokale foreningene testetisfiske på 
fjordisen i februar.  Turene ble bare en bekreftelse at 
fiske i indre fjord er på bunnivå.  Det ble tatt noen 
få makrell og småhvitting. Ingen torsk, ikke en gang 
små torsk. 
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Konkurranseresultater
FM Meite 8. august
Arrangør: Nannestad JFF
Fylkesmester
1. Knut Hoftvedt, 2297gr.
2. Tony Nilsen, 2045 gr.
3. Leiv J. Kvehaugen, 1713 gr.

Beste Dame
1. Silje Lunde, 288 gr.
Hanne Røtterud, 218 gr.
Nina Tørmoen, 105 gr.

Lag
1. Perca SFK 2, 3137 gr.
2. Nannestad JFF 1, 3023 gr.
3. Lillestrøm SFK/mix, 2650 gr.

FM Jegrtrap 21. august
Arrangør: Blaker JFF
Fylkesmester
1. Gjermund Aas, Ullensaker JFF, 73 p.
2. Kristian Norgaard Berglund, Blaker JFF, 72 p.
3. Odd Arild Lillerud, Ullensaker JFF, 71 p

Lag 
1. Ullensaker 1, 137 p.  
- Gjermund Aas
- Ole Petter Gulbrandsen
- Ole Emil Gulbrandsen

2. Blaker JFF 1, 124 p.
- Kristian Nordgaard Berglund
- Øystein Hoel
- Knut Engebretsen

3. Bjørkelangen 1, 12 p.
- Jesper Maj Larsen
- Vidar Aarstad
- Jan Erik Lillehol

Beste rekrutt D1
1. Ole Emil Gulbrandsen, Ullensaker JFF, 44 p.
2. Oda Mesna, Bjørkelangen JFF, 15 p.
2. Michelle Egelund, Bjørkelangen JFF, 14 p.

Beste Junior D2
1. Sindre Mesna, Bjørkelangen JFF, 35 p.
2. Emil Berg, Bjørkelangen JFF, 25 p.

FM sjøfiske 29. august
Arrangør: Bærum sportsfiskere
Fylkesmester
1. Eirik Gundersen, Bærum sportsfiskere, 
2880 gr.
2. Arve Stokke, Asker JFF, 1170 gr.
3. Knut Gullbekk, Bærum sportsfiskere, 
1140 gr.

Lag
1. Bærum sportsfiskere, 4830 gr.
- Eirik Gundersen
- Ole Jørgen Steen
- Knut Gullbekk

2. Mix lag 1, 2340 gr.
- Knut Hoftvedt
- Kjell Hammershaug
- Arve Stokke

3. Mix lag 2, 1100 gr.
- Finn eide
- Richard Zimowski
- Thorbjørn Bøe

FM Leirduesti 4. september
Arrangør: Blaker JFF
Fylkesmester
1. Marius Sørengen, Ski JFF, 67 p.
2. Svein-Martin Tyreng, Frogn JFF, 66 p.
3. Hakan Ucarli, Frogn JFF, 65 p.

Lag
1. Frogn JFF 1, 142 p.
- Oskar Næss
- Svein-Martin Tyreng
- Hakan Ucarli

2. Sollihøgda JFF 1, 131 p.
- Jon Kristoffer Skaret
- Jan Olav Bakken
- Lars Nilsen

3. Ås JFF 1, 130 p.
- Trygve Larssen
- Jane Ludvigsen
- Arvid Agnor

Beste rekrutt D1
1. Oscar Bratlie, Bjørkelangen JFF, 47 p.
2. Heins Aarum, Frogn JFF, 41 p.
3. Michelle Egelund, Bjørkelangen JFF, 30 p.

Beste junior D2
1. Sondre Hoel Svendsen, Nittedal og 
Hakadal SJFF, 33 p.
2. Sindre Mesna, Bjørkelangen JFF, 31 p.

Beste Dame F
1. Andrea Sæthern, Ullensaker JFF, 34 p.
2. Catharina Pedersen, Ski JFF, 33 p.
3. Tone Skjellstad, Bjørkelangen JFF, 32 p.
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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

TIME-
BESTILLING

og andre
henvendelser
Tlf. 63 97 18 25

24
timers

AKUTTVAKT
Tlf. 820 90 000

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!

www.retreq.com

Høgenhallveien 12, 3158 Andebu.
Tlf: 950 87 045  –  Epost: post@retreq.com

Nettbutikk: www.retreq.com

Hundebur i aluminium

Kvalitetsbur til en fornuftig pris
Enkle og doble, tilpasset de fleste bilmerker

• Stort utvalg i treningsutstyr • Lite Launcher
• Soggy doggy matter • Dry bed

• Mye mye mer
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Terminliste fiskestevner

Terminliste Jaktskyting

Akershus

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON STED PÅMELDING FISKETID Gangtid PRIS 
Isfiske

2. januar Norges cup Perca SFK Terje Tørmoen 98285406 Høversjøen 08:00-09:15 10:00-14:00 45 min 0/100/200
27. februar FM Udnes JFF Jimmy karlsen 90116180 Finholtsjøen 09:00-10:00 10:00-14:00 30 min 0/100/200

12. mars Åpent stevne Asker JFF John Bjerkenes 90052906 Gjellumvannet 08:30-09:30 10:00-14:00 30 min 0/50/150

Meite
11. juni Åpent stevne Udnes JFF Jimmy Karlsen 90116180 Finnholtsjøen 09:00-10:00 10:00-14:00 30 min 0/100/200

14. august FM Udnes JFF Jimmy Karlsen 90116180 Finnholtsjøen 09:00-10:00 10:00-14:00 30 min 0/100/200

Sjøfiske
4. september FM Bærum SF Knut Gullbekk 93483108 Sjøstrand - Asker 09:00-09:30 10:00 - 14:00 30 min 0/50/150

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON E-POSTADR MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE

Jaktfelt
30. januar Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 jin-sten@online.no Dammerud njffstevner.no 200/100 22JF0101
6. februar Skaubygda JFF Janne Bøhlerengen 92010786 janne@dinskribent.no Digerud Grendestue njffstevner.no 200/100 22JF0102

27. februar Enebakk JFF Inge Mork 99216899 inge.mork@online.no Bjerkland njffstevner.no 200/100 22JF0103
13. mars Frogn JFF Tore Skoglund 91109277 skogtore@gmail.com Knapellåsen njffstevner.no 200/100 22JF0104
26. mars LM Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Hemnesjff@hotmail.com Grasåsen njffstevner.no 200/100 22JF0105

Uke 27 NM Bergen

Elgskyting
21. mai Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 jin-sten@online.no Dalbakk 9-11 200/100 22LE0101
25. juni Enebakk JFF Inge Mork 99216899 inge.mork@online.no Bjerkland 10-12 200/100 22LE0102
uke 27 NM Bergen

6. august Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Hemnesjff@hotmail.com Grasåsen 10-12 200/100 22LE0103

Nordisk Jaktskyting
8. mai LM Rakkestad 

21. mai 7,   FM Hemnes JFF Silje Fjeldskogen 98442373 Hemnesjff@hotmail.com Grasåsen njffstevner.no 500/250 22NJ0101

Lerduesti / Sporting
27. april 1, 5, 50 duer Romerikscup Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 jesper-l@online.no Grasåsen leirdue.net 250/150 22LS0101
01.mai 7,  50 duer  FM Frogn JFF Tore Skoglund 91109277 skogtore@gmail.com Knapellåsen leirdue.net 300/150 22LS0102

4. mai 1, 5, 50 duer Romerikscup Blaker JFF Kristian Norgaard Berglund 40432472 knberglund@gmail.com Dalbakk leirdue.net 250/150 22LS0103
11. mai 1, 5, 50 duer Romerikscup Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 jesper-l@online.no Grasåsen leirdue.net 250/150 22LS0104
18. mai 1, 5, 50 duer Romerikscup Blaker JFF Kristian Norgaard Berglund 40432472 knberglund@gmail.com Dalbakk leirdue.net 250/150 22LS0105
25. mai 1, 5, 50 duer Romerikscup Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 jesper-l@online.no Grasåsen leirdue.net 250/150 22LS0106

1. juni 1, 5, 50 duer Romerikscup Blaker JFF Kristian Norgaard Berglund 40432472 knberglund@gmail.com Dalbakk leirdue.net 250/150 22LS0107
25.jun 8,  50 duer    LM Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 jesper-l@online.no Grasåsen leirdue.net 300/150 22LS0108
06.aug 2.    100 duer Berettacup Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 jesper-l@online.no Grasåsen leirdue.net 450/300 22LS0109
07.aug 2, 6  100 duer Berettacup Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 jesper-l@online.no Grasåsen leirdue.net 450/300 22LS0110

Jegertrap
30. april 3, 4, 7,  50 duer  FM Bjørkelangen JFF Jesper Maj Larsen 92048900 jesper-l@online.no Grasåsen leirdue.net 300/150 22JT0101
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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 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


