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På fremsiden; Årets fi skesom-
mer ved Årungen roarena. 
Klubbens medhjelpere kledd i 
gule t-skjorter.



God jul og godt nytt år, ærede 

medlemmer!

I 2021 åpnet samfunnet gradvis opp 
igjen etter lang tid med korona. Vår 
aktivitet på skytebanene og ellers 
kunne etter hvert gjennomføres uten 
forhåndspåmelding og andre strenge 
smitteverntiltak. Vi gledet oss over 
å ha Fiskesommer for barn ved 
Årungen igjen, og vi har hatt fl ere 
introjakter og ordinær jakt på rådyr, 
ender og gjess.

I år har NJFF byttet hjemmeside, og 
Ås JFF har fått ny nettstedsadresse: 
www.njff .no/akershus/as. Mariel 
Lødum har gjort en viktig jobb med 
å fl ytte over innhold fra gammel til 
ny side, selv om hun troppet av som 
sekretær ved forrige årsmøte.

Foreningen har vært uten sekretær 
i år, og ser fram til å få inn en ny. 
Det går i disse dager ut e-post til alle 
medlemmer med informasjon om 
sekretærvervet, og ledervervet. 
Sekretæren har en viktig rolle 
i foreningen, med blant annet 
publisering på nettsidene, 
og redaktøransvar for dette 
medlemsbladet. Ta kontakt hvis du 

har spørsmål, eller vil ha vervet.

Jeg stiller ikke til gjenvalg som 
leder i 2023 når min 4. periode er 
over. Da har jeg vært leder i 8 år, og 
tror foreningen vil nyte godt av at 
stafettpinnen gis videre. Ås JFF har 
noen fantastisk pålitelige og dyktige 
folk i styret som gjør oss til en 
veldrevet forening, så jeg kan varmt 
anbefale å stille til valg! 

Norges Jeger- og Fiskerforbund 
går for tiden gjennom en prosess 
for å bli en mer enhetlig, ryddig 
og enklere drevet organisasjon. På 
Landsmøtet helgen 12.-14.november 
ble det vedtatt fl ere viktige 
endringer. Blant annet innføres nye, 
felles vedtekter for alle lokallag (med 
rom for lokale tilpasninger). Det 
ble også vedtatt nye og enhetlige 
kontingentsatser, der foreninger 
kan velge mellom tre satser på 
hovedmedlemskap i henhold til 
sine utgi� er. Hvilken sats som skal 
gjelde for Ås JFF vil bli vedtatt på 
førstkommende eller neste årsmøte, 
sammen med innføring av nye 
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vedtekter.

Årsmøtet 2022
Onsdag 2. mars er alle medlemmer 
invitert til fysisk årsmøte i 
klubbhuset på Ålerudmyra. I 
2021 ble det digitalt, på grunn av 
smitteverntiltak, så vi ser fram til å 
møtes ansikt til ansikt igjen.

I forkant av årsmøtet blir det 
foredrag om villsvin og hjort på 
Østlandet, med Johan Bergerud, 
fra Utmarksforvaltningen. 
Utmarksforvaltningen AS ble 
sti� et 12. desember 2019 av 
Norges bondelag, Viken Skog 
SA og Glommen-Mjøsen Skog 
SA. Utmarksforvaltningen AS 
tilbyr kompetanse og tjenester 
innen utmark,- areal- og 

ressursforvaltning og har en 
kundekrets i privat off entlig sektor.

Alle medlemmer kan komme med 
forslag til årsmøtesaker. Fristen for 
å melde inn saker til undertegnede 
er 16. februar. Styret oppfordrer 
alle som vil til å stille til valg. I 
år er følgende styreverv på valg: 
leder av rifl eutvalget, leder av 
hagleutvalget, kasserer, sekretær og 
ungdomskontakt.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om 
noen av vervene!

Ås JFF ønsker alle en god jul og et 
godt nytt år!

Camilla Jacobsen Eng
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Rifl eutvalget 2021
Rifl eutvalget h
av Sigurd Ag
Roger Grotle og R
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Priser rifl ebanen 2022-sesongen:

Skiveavgi� : medl. kr. 60,- / ikke medl. kr. 120,-

Sesongkort (kun medlemmer): kr. 800,-
Inkluderer all skyting på banen hele sesongen.

Storviltprøve (pris pr. våpen): medl kr. 150,- / ikke medl kr. 250,- (ekstra 
forsøk: 50,-)

Attestasjon av obligatoriske treningsskudd: Gratis
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Rifl eutvalget 2021
Rifl eutvalget har også i 2021 bestått 
av Sigurd Agnalt, Svein Sannes, 
Roger Grotle og Roland Blomquist. 

Også i 2021 ble aktiviteten på 
rifl ebanen Ålerudmyra preget av 
koronapandemien. Året startet med 
at regjeringen nok en gang besluttet 
en nestenging av samfunnet, som 
selvsagt også berørte oss. De 7 første 
treningsdagene i 2021 ble dermed 
avlyst, men lørdag 13 februar 
startet vi imidlertid opp igjen med 
begrensninger. Regjeringens og Ås 
kommunes restriksjoner medførte 
imidlertid til at vi maksimalt kunne 
ha 5 skyttere inne på standplass, 
og for å enklere gjennomføre 
skyting valgte vi å starte opp 
igjen med forhåndspåmelding 
pr e-post. Hver skytter fi kk 50 
minutter til disposisjon. Vi rakk å 
gjennomføre 4 treningsdager før 
vi i mars og april fi kk enda en ny 
nedstengning. Denne gang varte 
stengingen til slutten av april. Mai 
og juni kjørte vi igjen treninger 
med forhåndspåmeling, mens vi i 
august startet opp nærmest uten 
restriksjoner. Resten av høsten har 
vært normal.

Totalt 14 terminfestede treninger ble 
avlyst, men vi greide å gjennomføre 
23 skytetreninger til tross for at vi 
måtte stenge i to lange perioder.
Av samme årsak ble det dessverre 
ikke mulig å gjennomføre 
vintercup rifl e, ei heller ikke 
Klubbmesterskap Jaktfelt. I august 
var det i utgangspunktet tenkt å 
arrangere Klubbmesterskap Nordisk 
Jaktskyting, men dette ble avlyst 
grunnet manglende interesse.
Rifl eutvalget har – av samme 
årsak – heller ikke gjennomført 
egne kurs i 2021, men kun 
støttet jegerprøvekursene med 
rifl einstruktører.

Miljødirektoratet besluttet tidlig i 
2021 at storviltjegere ikke behøver 
å gjennomføre obligatorisk trening 
for jaktåret, mens kravet om bestått 
storviltprøve ble opprettholdt/
gjeninnført. Dette medførte ikke 
store utfordringer for oss, men 
foreningen har sannsynligvis 
mistet inntekter på grunn av denne 
beslutningen. Selve attestering av 
storviltprøver er i 2021 blitt 

. 250,- (ekstra 
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igjen med forhåndspåmelding 
pr e-post. Hver skytter fi kk 50 
minutter til disposisjon. Vi rakk å 
gjennomføre 4 treningsdager før 
vi i mars og april fi kk enda en ny 
nedstengning. Denne gang varte 
stengingen til slutten av april. Mai 
og juni kjørte vi igjen treninger 
med forhåndspåmeling, mens vi i 
august startet opp nærmest uten 
restriksjoner. Resten av høsten har 
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Totalt 14 terminfestede treninger ble 
avlyst, men vi greide å gjennomføre 
23 skytetreninger til tross for at vi 
måtte stenge i to lange perioder.
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ikke mulig å gjennomføre 
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vintercup rifl e, ei heller ikke 
Klubbmesterskap Jaktfelt. I august 
var det i utgangspunktet tenkt å 
arrangere Klubbmesterskap Nordisk 
Jaktskyting, men dette ble avlyst 
grunnet manglende interesse.
Rifl eutvalget har – av samme 
årsak – heller ikke gjennomført 
egne kurs i 2021, men kun 
støttet jegerprøvekursene med 
rifl einstruktører.

Miljødirektoratet besluttet tidlig i 
2021 at storviltjegere ikke behøver 
å gjennomføre obligatorisk trening 
for jaktåret, mens kravet om bestått 
storviltprøve ble opprettholdt/
gjeninnført. Dette medførte ikke 
store utfordringer for oss, men 
foreningen har sannsynligvis 
mistet inntekter på grunn av denne 
beslutningen. Selve attestering 
av storviltprøver er i 2021 blitt 
betydelig digitalisert, og samtlige 
banemannskaper er nå autorisert 
for å attestere storviltprøver digitalt 
gjennom Miljødirektoratets «app» 
for storviltjegere. Imidlertid vil vi 
fortsette å attestere på papir for 
jegere som ønsker/trenger dette. 
I 2021 har vi attestert omtrent 260 
storviltprøver. Til sammenligning 
lå vi på noe over 200 prøver i siste 
«normalår» - 2019. 

Rifl ebanen er i konstant utvikling, 
og i løpet av året har Aas Skytterlag 

nok en gang lagt ned en betydelig 
dugnadsinnsats for å ferdigstille 
alle nye hold i forbindelse med 
Stang- og Felthurtig standplassen. 
Selve politigodkjenningen av de nye 
holdene har dratt ut noe i tid, men i 
2022 vil vi kunne bruke også denne 
standplassen til skyting.

Lørdag 8 mai gjennomførte Aas 
Skytterlag en stor dugnad, og denne 
gang var det meget godt oppmøte 
av medlemmer fra Ås JFF som også 
bidro godt. Takk til alle som jobbet 
iherdig på vårdugnaden!

Samarbeidet med Aas Skytterlag 
er meget godt og forløper helt 
«knirkefritt». Det avholdes 2-3 
baneutvalgsmøter i året, der 
hovedfokuset er økonomi og 
terminliste. Forøvrig gjennomføres 
det aller meste av løpende 
koordinering pr e-post, telefon eller 
uformelle møter på baneanlegget.

Vi håper 2022 kan bringe rifl ebanen 
tilbake til normalen, og vi satser på 
at vi vil avholde både Vintercup og 
Klubbmesterskap Jaktfelt i løpet av 
første halvår. Videre håper vi også å 
få gjenopptatt litt kursvirksomhet, 
blant annet kurs i lading av 
rifl epatroner. 

Rifl eutvalget vil i mye større 
grad enn tidligere ta i bruk våre 
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Fiskeutvalget 2021
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Bilder: Fra årets fi skesommer ved Årungen roarena. Klubbens medhjelpere 
kledd i gule t-skjorter.

hjemmesider for utsendelse 
av informasjon, og vi vil sterkt 
oppfordre alle interessert til å 
sjekke sidene for nyheter med jevne 
mellomrom.

Terminlista for 2022 er i skrivende 
stund enda ikke helt fastsatt, men 
vil bli publisert på hjemmesidene 
vår så snart den er klar. Det er også 
verd å opplyse om at endringer 
i terminlista forekommer i løpet 
av året, og disse endringene 
vil bli publisert fortløpende på 
hjemmesidene.

Til sist vil Rifl eutvalget takke alle 
Standplassledere for en fl ott innsats 
i det krevende året 2021. Spesielt 
første halvår ble sterkt begrenset, 
og medførte en god del ekstra 
arbeid for banemannskapene. 
Likevel har vi hatt bra aktivitet, 
og dette hadde rett og slett ikke 
vært mulig å gjennomføre uten 
banemannskapenes utmerkede 
innstilling og gode holdninger.

For Rifl eutvalget, Ås JFF

Sigurd Agnalt
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Fiskeutvalget 2021

I 2021 har vi avholdt fi skesommer 
ved Årungen rostadion. Den 8 au-
gust hadde vi et sted mellom 30-40 
besøkende. Været var helt topp med 
sol og ivrige barn som fi kk bra med 
fi sk. Vi var fl ere fra klubben som 
stilte opp for å hjelpe med rigging 
av markstenger og komme med tips. 
Klubben stilte opp med grill, pølser 
og brus. Det var også mange fi ne 
premier, både for å møte opp, men 
også ekstra fi ne premier for dem 
som fi kk fi sk. De aller fl este fi kk fi sk.

Senere var vi til stede da Ås kom-
mune avholdt offi  siell åpning av 
Kinnsåsen. Det var den 11/9. Også 
da med pent vær og fi skeinteresserte 
barn.
Som nyvalgt leder for fi skegruppa 
blir det spennende å ta fatt på å få 
fi skegruppa til å bli en aktiv gruppe. 
Foruten meg, består fi skegrup-
pa av Johannes og Martin Almås, 
samt Ivar Nilsen. Av planene vi har 

diskutert blir noe av det første å 
avholde kastekurs med fl uestang for 
nybegynnere (eller for dem som er 
litt rustne), og komme i gang fl ue-
binding. Foreningen har bindeut-
styr. Både i form av kurs eller bare 
for komme sammen for å bygge et 
fi skemiljø. Jeg tenker vi prøver oss 
med fl uebinding like over nyttår, 
og kastekurs litt senere når snøen 
forsvinner. April pleier å være en 
fi n måned å forsøke seg på sulten 
sjøørret, så det må bli muligheter for 
å binde sjøørretfl uer for så dra på 
fi sketur litt sørover i gamle Østfold, 
siden sjøørretfi ske i indre Oslo� ord 
ikke er det beste for tiden. Senere får 
vi prøve oss på fi ske i ferskvann. Alt 
dette vil bli annonsert på nettsidene 
og eventuelle nyhetsbrev.

v/Åsgeir R. Almås. Leder av fi skeut-
valget

ens medhjelpere 
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Jaktutvalget 2021
Vi har alle sammen vært gjennom 
et annerledes år der covidviruset 
har satt sitt preg på alles aktivitet. 
For jaktutvalget sin del har vi klart 
og gjennomføre de aktivitetene vi 
hadde på planen, og kan se tilbake 
på et år med nesten normal aktivitet.

Vi gjennomførte onlinekurs for and- 
og gåsejakta på Årungen med 7 
deltagere i juni. Dette er et kurs hvor 
medlemmer som ønsker å ta del i 
jakta ved Årungen må gjennomføre. 
På kurset går vi gjennom reglene for 
jakta, men deler også erfaringer fra 
tidligere år.

Vi har fått opprettet en 

arbeidsgruppe for denne 
Årungsjakta som skal ha ansvar 
for poster, lokkefugl og kanoer. 
Det vil bli lagt ut mer informasjon 
om dette på de nye websidene når 
disse er oppdater i starten på 2022! 
Årungsjakta har ellers blitt benyttet 
av 13 jegere som i skrivende stund 
har skutt 5 kvinender, 2 skarv, 9 
stokkender og 4 kråker. 

Lørdag 21 august arrangerte vi 
Introjakt på duer for 6 nybegynnere. 
Været var helt maks med sol og mye 
vind fra sør. Duene var på vingene 
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og det var 5 av 6 deltagere som fi kk 
med seg due hjem! Det var litt skjev 
fordeling på de 2 ulike postene, men 
et postbytte mot slutten av dagen 
gjorde at alle fi kk skuddmulighet.
Det ble totalt felt 10 duer så det 
var vi alle veldig fornøyd med! På 
slutten av dagen ble det demonstrert 
fl åing/uttak av hjerte og bryst. En 
stor takk til Sigurd A. for hjelp som 
stødig postmannskap!!

Torsdag 23 september arrangerte 
Ivar N. støkkjakt på storfugl i 
Marker kommune. Det var 4 
deltagere som trålte markers dype 
skoger, men storfuglen lettet på litt 
for langt hold så det ble ikke noe 
� ær i sekken!
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Yoani, Stian, og Ivar N. arrangerte 
introjakt på and og gås ved Årungen 
den 23 oktober i fl ott vær!
Med litt frafall i siste liten så var 
det 4 deltagere som alle hadde 
skuddmulighet på and.
Det ble en meget vellykket dag med 
totalt 7 stokkender, en kvinand 
og en skarv! Det var veldig gode 

tilbakemeldinger fra deltagerne 
som virkelig fi kk en pangstart på 
andejaktkarrieren! Vi takker alle 
deltagere og veiledere for innsatsen!

Introjakta på rådyr ble avholdt i 
Prestegårdsskogen den 30 oktober. 
Det var 7 ferske jegere som fi kk 
prøve seg, både med og uten 
gevær, i fl ott og mildt vær. Det ble 
observert dyr ganske kjapt i sør når 
dachsen Minni fant fot, men dyret 
kom raskt inn på et par av postene, 
så dyret fortsatte… Etterhvert 
slapp også � omas E. sin beagle 
som jobbet bra med fl ere dyr! Det 
var kun 2 av postene som ikke så 
dyr på post, men de små brune 
hjortedyrene trakk det lengste strået 
ved hver post. Det vil i skrivende 
stund bli arrangert fl ere jakter i 
Prestegårdsskogen før jul 2021, og 
vi ønsker også fl ere velkommen til 
denne rådyrjakta i 2022!

Vi takker med dette for et fl ott År og 
ser frem til nye muligheter i 2022!



Hagleutvalget 2021
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Ungdomsutvalget 2021

Ungdomsutvalget har vært noe 
skadelidende under Covid-19 
restriksjonen i år. Men det 
ble gjennomført en introjakt 
for ungdom på duer, takk til 
jaktutvalget for hjelpen. 

Videre jobbes det med et 

lavterskeltilbud i 2022 med 
månedlige temaer, der man dekker 
introduksjon og grunnleggende 
kunnskaper innen jakt og fi ske. 

Hagleutvalget h
av Øystein A
Bergstrøm, Ju
Herskedal.

2021 føyer seg inn i r
etter anleggs
av covid håp
malt dri� sår, m
år heller. 

Vi har avhold
Jegertrap sam
Kvinnegrupp
skyting for k
med god opps
ereføres. 

Foreløpig plan er:

Januar Isfi ske - teori

Februar Isfi ske

Mars Isfi ske / fl uebinding

April Fluebinding / kasteteknikk / fi skemåter

Mai Fisketur

August Småviltjakt - teori - hagleinstruksjon

September Småviltjakt - storviltjakt - teori - rifl einstruksjon

Oktober Introjakt småviltjakt

November Introjakt storviltjakt (Rådyr)

Desember Evaluering - samling



Hagleutvalget 2021
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Hagleutvalget har i 2021 bestått 
av Øystein Ahlstrøm, Jan Fredrik 
Bergstrøm, Juan Leiva og Sterling 
Herskedal.

2021 føyer seg inn i rekkene av år vi 
etter anleggsarbeidet startet, påfulgt 
av covid håpet vi skulle få et nor-
malt dri� sår, men slik ble det ikke i 
år heller. 

Vi har avholdt klubbmesterskap i 
Jegertrap samt sporting. 
Kvinnegruppa har også i 2021 hatt 
skyting for kvinner hver torsdag 
med god oppslutning. Dette vid-
ereføres. 

Det har blitt avholdt fl ere dugnader 
og det er satt opp en grillhytte sånn 
at man skal kunne sette seg inn i 
varmen når vi starter opp igjen i 
januar. 

Vi håper igjen på normalisering for 
2022 og på vegne av hagleutvalget 
ønsker jeg dere alle en riktig god jul 
og et godt nytt år.
Aktivitetsplan for 2022 og oppdat-
erte prislister fi nner dere på våre 
nettsider.
-Sterling
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Grunnet uf
terminlis

Kvinnekontakten 2021
I år har kvinnegruppa fortsatt å 
vokse seg større og tross pågående 
pandemi har vi hatt fullt program og 
godt oppmøte året gjennom.

Skyting
Etter en litt forsinket sesongåpning 
fortsatte vi for tredje året på rad 
med hagleskyting for damer. Dette 
er et lavterskeltilbud for både nye og 
erfarne kvinnelige jegere og skyt-
tere. Tilbudet vil fortsette torsdager 
i 2022, vi starter opp igjen over 
påsken.
I mai holdt Line Hov og under-
tegnede nybegynnerkurs i haglesky-
ting for damer. Da kurset i � or ble 
avlyst pga lav interesse så ble dette 
kurset fulltegnet på bare noen få 
uker, og vi ender opp med ventelis-
ter! Etter gode tilbakemeldinger fra 
fornøyde deltagere som fortsatte å 
komme på banen og trene etter endt 
kurs, så tenker vi at dette skal få bli 
et årlig arrangement.

Jakthundtrening for damer!
Nytt i år er sosiale treff  for jenter 
med jakthund. Hver � ortende dag, 
så lenge det ikke har vært restriks-
joner, så har vi møttes med jak-
thundene våre for sosialisering og 

trening. Det har vært forskjellig 
tema hver uke, alt fra tur til hverd-
agslydighet og apporttrening. 
Dette ble raskt populært, men vi har 
ennå plass til fl ere! Etter en pause 
under jakta, så starter vi på igjen på 
nyåret. I 2022 blir det bla tur, ap-
port, blodspor og utstillingstrening 
for å nevne noe.

Til neste år satser jeg på ennå fl er 
aktiviteter rettet mot kvinner, blant 
annet er det på blokka å samkjøre 
rådyrjakt med ungdomsleder. 

Har du innspill eller ønsker til akti-
viteter, ikke nøl med å ta kontakt!

Aktiviteter blir annonsert i akti-
vitetskalenderen på nettsiden vår, 
facebookgruppen og instagram-
kontoenvår, begge med navnet «Ås 
jff -jenter» Følg oss gjerne der!

Kvinnekontakt Mariel Lødum Over: Fra ny
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l Lødum

Venstre: Torsdagsskyting for damene.

Over: Jakthundtrening på parkerin-
gen ved Rustad skole.

Over: Fra nybegynnerkurs i hagleskyting for damer i mai.



Returadresse:
Ås Jeger- og Fiskerforening
v/Camilla Jacobsen Eng
Parkveien 4E
1405 Langhus

16


