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Et nytt år går mot slutten, og 
foreningen holder seg stabil både i 
medlemstall og aktiviteter. 
Ås Jeger- og Fiskerforening er en 
forening som har vært i forandring 
de siste årene. Kanskje først og 
fremst med den transformasjonen 
som har foregått på Ålerudmyra, 
til stor glede for alle jegere og 
skyttere, men også på andre fronter. 
Vi får stadig inn nye, dyktige folk i 
styret og utvalg, som gjør sitt for at 
foreningen går fremover. 

Som dere ser framstår 
medlemsbladet nå i ny drakt – et 
resultat av arbeidet til sekretær 
Mariel, som med sin bakgrunn som 
fotograf kan mer enn undertegnede 
om grafisk fremstilling. Mariel, 
og kvinnekontakt Line, har 
sammen også dratt i gang egne 
skytetorsdager for kvinner på 
haglebanen. Her er de en gjeng som 
koser seg, og har bygd et aldri så lite, 
uoffisielt kvinneutvalg. Av relativt 
nye tilskudd til styret har vi også 

hatt Roy som ungdomskontakt. Han 
arrangerte i fjor en veldig populær 
elgjakt for ungdommen. Av de 
med lengre fartstid i styret har vi 
Sigurd, en bauta som står på for at 
rifleutvalget er den suksessen og 
motoren for foreningen som den er. 
Sterling leder hagleutvalget med 
nye initiativ og har en klar visjon 
for potensialet på haglesiden. 
Når det kommer til jakt er Jon 
uvurderlig i å holde i trådene for 
rådyrjakten i Prestegårdsskogen, 
gåse- og andejakten ved Årungen, 
og ikke minst suksessen med 
Introjakter for nye jegere både etter 
rådyr og gås/and.  Ved min side, 
eller mer bestemt, i andre enden 
av telefonen og epostene, gjør Jan 
Erik en aldeles uvurderlig jobb med 
økonomien til foreningen. Dere 
fortjener en real klapp på skulderen 
alle sammen. Foreningen går 
rundt på grunn av dere og alle som 
sitter i utvalgene og er med som 
standplassledere og på dugnader.

Lederen har ordet

God jul og godt nytt år, ærede medlemmer!
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Sist men ikke minst, har Micke 
holdt liv i Fiskeutvalget, med 
Fiskesommer for barn, etter at vi 
for noen år siden kom med en bønn 
om hjelp til et døende utvalg. Han 
har meldt at han er med et år til, 
før han flytter til Sverige for å jakte 
villsvin på heltid. Da håper vi en ny 
ildsjel står klar til å ta over. Vi har 
også signaler fra den eldre garde i 
foreningen, som kan tenkes å plukke 
opp tråden når det kommer til 
fluebinding. 

Som base for fiskeaktivitetene har 
vi i en årrekke hatt Berghytta ved 
Årungen. Etter at kommunen i 
høst varslet om utløp av den siste 
3 årige leieavtalen, så det en stund 
ut til at vår tid på Berg var forbi. 
Nå er vi imidlertid i dialog om 
en forlenget avtale likevel, og vil 
møte kommunen like før jul for å 
diskutere saken. Berghytta er også 
godt etablert som lagerplass for 
utstyr til jakten ved Årungen, så vi 
håper å få til en gunstig avtale med 
kommunen.

Vi registrerer at Facebook er en godt 
brukt arena for å stille foreningen 
spørsmål gjennom direktemeldinger 
på siden vår. Det spørres mye 
om åpningstider på skytebanene. 
Terminlister for haglebanen og 
riflebanen finnes som alltid på www.
njff.no/as under fanen Skyting. På 

nettsiden blir det informert om 
endringer i terminlistene. For nye 
”brukere” er listene kan hende ikke 
så enkle å finne fram til, så vi svarer 
så raskt vi kan på henvendelser 
gjennom Facebook.

Årsmøtet 2019
Tirsdag 25. februar blir det årsmøte 
i skytterhuset på Ålerudmyra.
Alle medlemmer kan komme med 
forslag til årsmøtesaker. Fristen for å 
melde inn saker til undertegnede er 
15. februar. 

Styret oppfordrer alle som vil til å 
stille til valg.
I år er følgende styreverv på 
valg: kasserer, ungdomskontakt, 
leder av rifleutvalget og leder av 
hagleutvalget. 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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Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid!

www.njff.no

Familie medlemskap

Tilbud til hele familien: 
Fiske kurs for foreldre,  

fiske dager for barn, jeger

prøve  kurs, gratis tilgang til 

130 båter over hele landet  

og mye mer! 

Kun 

kr  1100,- 
per år, uansett antall  

familie medlemmer

Norges Jeger-  

og Fiskerforbund 

innfører familie -

medlemskap  

fra 2020
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Kvinnekontakten

2019 har bydd på mye spennende 
på kvinnefronten. Fra april til 
midten av september har det vært 
kvinneskyting på haglebanen stort 
sett hver torsdag. Deltakelsen på 
haglebanen
har vært jevn og et utvalg av de 
faste oppmøtte har fått opplæring i 
opp- og nedrigg av banen og i kjøp/
salg av duer og skudd, slik at vi nå er 
selvdrevne på treningsdagene.
I august ble det arrangert sopptur 
og introjakt på and og gås ved 
Årungen. Jakten ble sterkt redusert 
av ro-aktivitet på vannet, og 
stokkand fruen kunne svømme 

trygt forbi post. I september ble det 
arrangert fisketur i Østmarka. 

Hva skjer i 2020?
Neste år fortsetter vi med 
kvinneskyting på haglebanen 
torsdager. Kvinnekontakt 
og sekretær er påmeldt 
hagleinstruktørkurs i Flå i mars 
for å øke kunnskapsnivået rundt 

Siv Strande samler inn lokkeduene 
når kanoen ligger fastlåst på land.

Kvinnekontakt Line har funnet gull 
på sopptur.
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hagleskyting og bidra til mer 
pedagogisk treningsskyting 
på torsdager. Det planlegges 
også mer markedsføring rundt 
kvinneskytingen på NMBU i form 
av å henge opp informasjon, og 
det er ønskelig å markedsføre 
kvinneskytingen ved å få noen 
minutters taletid i forbindelse med 
jegerprøvekurs som avholdes i Ås.
Soppturer og fisketurer planlegges 
også arrangert også i året som 
kommer. Det er også meldt interesse 
for å avholde kurs i våpenpussing, 
noe som bør være enkelt og greit å 
få til. Det er også ønskelig å avholde 
hagledag for kvinner, og om mulig, 
også en rifledag for kvinner – her vil 
det være behov med assistanse fra 
rifleutvalget.

Det er også ønskelig å arrangere 
duejakt og se på muligheter for å dra 
på villsvinjakt i Sverige.
Frogn JFF har forspurt mulighetene 
for et samarbeid med Ås JFF 
da de mangler kvinnekontakt. 
Kvinnegruppa er positive til 
dette og håper å bidra til økende 
interesse for jakt og fiske også for 
Frogn JFFs medlemmer. Vi ønsker 
derfor muligheten til å opprette 
et kvinneutvalg hvor nåværende 
sekretær, Mariel Lødum, ønskes 
som nestleder, for bedre å
fordele arbeidsmengden.

Kvinnekontakt
Line Reenskoug Hov

Flere fra kvinnegruppa har i høst deltatt aktivt på flere arrangementer , her på 
rypejakt i Grimsdalen i regi av Dovre JFF, NJFF-Oppland og Dovre Fjellstyre.
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Rifleutvalget 2019

I 2019 besto rifleutvalget av 
Sigurd Agnalt (leder), Svein 
Sannes, Roger Grotle og Roland 
Blomquist. Utvalget planlegger og 
gjennomfører aktiviter fortløpende 
gjennom året. Vi har i 2019 tatt i 
bruk «Servicebygget», og her har 
vi hatt dugnad på vedlikehold 
av elektroniske frontskiver. 
Dette vedlikeholdet er meget 
kostnadsbesparende for foreningen, 
reparasjon av en slitt frontskive 
koster litt maling, lim og ny gummi 
sliteskive og innsats, mens ny 
frontskive fort koster 1200,-. 
I tillegg har vi også hatt dugnad 
på rydding/flytting av materiell til 
vårt nye «kaldtlager» - altså gamle 
100m standplass som nå er kledd 
inn og tett. Vi har i 2019 avholdt 
totalt 36 ordinære treningsdager/
kvelder, i tillegg har vi arrangert 
4 runder Vintercup Jaktfelt og 
Klubbmesterskap Jaktfelt.
Det var en liten nedgang i 
omsetning i forhold til «toppåret» 
2018, men våren/sommeren 2019 
var også mer normal enn året 
før. Det er attestert 159 ordinære 

storviltprøver, og registrert 632 
innbetalte skiveavgifter. I tillegg 
kommer alle storviltprøver avlagt av 
sesongkortinnehavere. (Vi solgte 61 
sesongkort i 2019). Likevel viste det 
seg i løpet av 2019 at bemanning på 
standplass med 2 standplassledere 
er for lite. Mot slutten av 2019 
sesongen tok vi grep og fikk på 
plass «tredjemann» på de resterende 
vaktene. I 2020 vil det derfor være 3 
standplassledere på hver vakt.
Vi har arrangert 4 runder med 
Vintercup Jaktfelt, i tillegg til 
Klubbmerskap Jaktfelt. Totalt 
har vi 32 skyttere som har deltatt 
på en eller flere runder, 14 har 
deltatt på tre eller flere. «Løypa» 
var tildels krevende (flere som 
fikk utfordret seg selv på 200m 
stående mot elgkalv), men mange 
oppnådde likevel meget respektable 
poengsummer. Jon M Kristiansen 
vant, bare 7 poeng foran Sigurd 
Damm. Jan Tore Hilstad og Arnkjell 
Kristiansen fulgte tett på plassene 
bak. Rifleutvalget gratulerer.
Resultatlista finnes et annet sted i 
bladet.
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Lørdag 16 mars avholdt vi 
Klubbmesterskap Jaktfelt, med totalt 
25 deltakere. Det ble et hyggelig og 
uformelt arrangement, men likevel 
med nok prestisje og nerver i
finaleskytingen. Jon M Kristiansen 
gikk av med seieren også her, med 
Trygve Larssen, Sigurd Damm og 
Jon Øvrum Hansen hakk i hæl.
I barmarksesongen hadde vi store 
ambisjoner om å sette løpende 
elgbanen i drift, primært den 
siste timen på onsdagstreningene. 
Imidlertid har det vært store 
tekniske utfordringer med 
motorstyringen av elgskiva, og vi så 
oss relativt tidlig tvunget til å avlyse 
all offisiell trening på løpende elg. 
Aas Skytterlag har satt i gang dialog 
med leverandør, og vi håper at 
løpende elgbanen kan tas i bruk som 
planlagt i 2020.

Kursvirksomhet i regi av 
rifleutvalget ble i 2019 begrenset til 
kurs i lading av riflepatroner.

Samarbeidet med Aas 
Skytterlag fungerer meget 
bra. Vi har gjennomført noen 
baneutvalgsmøter, men det aller 
meste av «daglig drift» koordinerer 
vi fortløpende gjennom året.
Riflebanen på Ålerudmyra vil 
fortsette å utvikle seg i 2020. Aas 
Skytterlag (med god hjelp av Jon 
Asper), er pr november 2019 godt i 
gang med å bygge ny standplass for
«stang og felthurtig», en standplass 
vi også vil kunne benytte til ulike 
aktiviteter. I tillegg håper vi å kunne 
sette opp flere mål - på flere hold - 
slik at det vil være «nok å skyte på» 
når løpende elgen går.

Til sist vil vi takke alle 
Standplassledere for en super 
innsats i 2019. Uten alles utmerkede 
innstilling og gode holdninger vil 
det ikke være mulig å opprettholde
riflebanens aktivitet i den grad vi 
har gjort de siste årene.

For Rifleutvalget, Ås JFF
Sigurd Agnalt
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Prisene for 2020 på riflebanen:
Sesongkort (kun medlem)     700,-
Skiveavgift (medl/ikke medl):       50,- / 100,-
Storviltprøve (medl/ikke medl): 150,- / 250,-
Ammunisjon trening 6.5 x 55 / 308 Win / .30-06:    600,- / 800,-
Ammunisjon jakt 6.5 x 55 / 308 Win / .30-06:          600,- / 750,-
Ammunisjon .223 Rem:    400,- / 500,-
Ammunisjon .22 LR:       60,- / 90 ,-



TERMINLISTE

ÅLERUDMYRA SKYTEBANE 2020

Ås JFF

Oppdatert pr 02 DES 2019

Dato Ukedag Skytetid 100 meter 200 meter
04.01.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: skive 1-3. Aas Skl ved behov
11.01.2020 Lør 10:00 – 14:00 Standplasslederkurs / samling Standplasslederkurs / samling
18.01.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: skive 1-3. Aas Skl ved behov
25.01.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Vintercup 1 omgang Ås JFF : Vintercup 1 omgang
01.02.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: skive 1-3. Aas Skl ved behov
08.02.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Vintercup 2 omgang Ås JFF : Vintercup 2 omgang
15.02.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: skive 1-3. Aas Skl ved behov
22.02.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF: Vintercup 3 omgang Ås JFF: Vintercup 3 omgang
29.02.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: skive 1-3. Aas Skl ved behov
07.03.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF: Vintercup 4 omgang Ås JFF: Vintercup 4 omgang
14.03.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF: Vintercup 5 omgang Ås JFF: Vintercup 5 omgang
21.03.2020 Lør 10:00 - 14:00 Aas Skl: Finfelt klubbmesterskap
28.03.2020 Lør 10:00 - 14:00 Aas Skl: Standplasslederkurs for Follo
04.04.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF: Klubbmesterskap Jaktfelt Ås JFF: Klubbmesterskap Jaktfelt
08.04.2020 Ons 18:00 - 21:00 Lukket trening Lukket trening
09.04.2020 Tor Skjærtorsdag
10.04.2020 Fre -
11.04.2020 Lør Påskeaften
12.04.2020 Søn - - -
13.04.2020 Man Andre påskedag
15.04.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
18.04.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
22.04.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
25.04.2020 Lør 10:00 - 14:00 Aas Skl: Ungdomsamling Follo Aas Skl: Ungdomsamling Follo
29.04.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
02.05.2020 Lør 18:00 – 21:00 Aas SkL: DFS Konkurranseskyttere Aas SkL: DFS Konkurranseskyttere
06.05.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
09.05.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
13.05.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
16.05.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
20.05.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
23.05.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
27.05.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
30.05.2020 Lør Pinseaften
03.06.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
06.06.2020 Lør 09:00 - 18:00 Aas Skl: Åpent Banestevne Aas Skl: Åpent Banestevne
10.06.2019 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
13.06.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
17.06.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
20.06.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3

27.06.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
01.08.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3

05.08.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
08.08.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
12.08.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
15.08.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
19.08.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
22.08.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
26.08.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
29.08.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
02.09.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
05.09.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
09.09.2020 Ons 18:00 – 21:00 Ås JFF : Trening Ås JFF: Trening skive 1 – 3
12.09.2020 Lør 10:00 – 14:00 Ås JFF: Trening (OBS! Siste ordinære trening)
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http://www.njff.no/aas

http://www.dfs.no/aas

Årsmøte Ås JFF: Tirsdag 26 februar
Årsmøte Aas Skytterlag:

OBS! MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. ‘
ENDELIG FERDIGSTILLING AV BANEANLEGGET VIL FULLFØRES I 2020.

ENDRINGER VIL ANNONSERES FORTLØPENDE PÅ BÅDE ÅS JFF OG AAS SKYTTERLAG HJEMMESIDER + FACEBOOK SIDENE

ALLTID OPPDATERT VERSJON AV TERMINLISTA VIL ALLTID LIGGE PÅ ÅS JFF OG AAS SKYTTERLAG HJEMMESIDER

Vedtatt reguleringsplan gir adgang til skyteaktiviteter i inntil 4 helger pr år, både fredag, lørdag og søndag
Utendørs skyting på baneanlegget foregår forøvrig etter reguleringsplanens bestemmelser.

Reguleringsplanen tillater skyteaktivitet på 100 m, 200 m og Haglebanen til følgende tider:
Mandag: 17:00 - 21:00
Tirsdag: 17:00 - 21:00
Onsdag: 17:00 - 21:00
Torsdag: 09:00 - 21:00
Lørdag: 10:00 - 14:00
OBS! Juli: Kun torsdager

Ungdomsutvalget 2019

Til årsmøtet 25. februar er det 
ledig verv som ungdomskontakt 
i foreningen. Ungdomskontakten 
sitter i styret. Med dette vervet er det 
i stor grad mulig å bestemme selv 
hvor mye du bidrar. Du deltar som 
et minimumskrav på 2-3 styremøter 
i året, og tar telefonen når unge, 
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lovende har spørsmål. Utover dette 
tas alle forslag og initiativ til jakt- 
og fisketurer og andre aktiviteter 
for ungdom godt i mot. Du står 
fritt til å samarbeide med de andre 
utvalgene, eller dra igang noe alene. 
Ta kontakt med oss hvis du ønsker 
mer informasjon!



Hagleutvalget 2019

Hagleutvalget i Ås JFF har i 2019 
bestått av: Jan Fredrik Bergstrøm, 
Øystein Ahlstrøm, Juan Leiva, 
Sterling Herskedal, William 
Herskedal.

2019 har gått som de foregående to 
årene uten noen store nyheter.
Det ble ikke avholdt 
klubbmesterskap i hverken jegertrap 
eller sporting. Nytt av året for 2019 
er kvinneskyting på torsdager, noe 
vi vil fortsette med i 2020 og håper 
det vil bli enda større oppslutning 
rundt dette. 

Vi starter 2020 med vintercup 
annenhver lørdag og vil avholde 
klubbmesterskap i både jegertrap og 
sporting før sommeren.

Vi har også fått godkjenning til å 
utvide haglebanen, dette er fortsatt 
under planlegging men vi gleder 
oss til å se hvilke muligheter vi vil 
kunne benytte oss av i løpet av 2020.

For hagleutvalget i Ås JFF

Sterling Herskedal
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Prisene på haglebanen blir følgende i 2020:

Medl/ikke medl:    50,- / 60,-

Medlemmer:         45,-     (10 - 19 serier)

Medlemmer          40,-    (20+ serier)

Ammopris:       50,-



Jaktutvalget 2019

Som vanlig ble det avholdt dugnad 
på Berghytta på forsommeren 
der også de ulike postene for gås/
andejakt ved Årungen ble klargjort 
før jaktstarta i august. 

Kurs for and- og gåsejakt ble avholdt 
av Ivar Hjermundrud tirsdag 
24 april. Dette kurset tar for seg 
rutiner og sikkerhet rundt jakta på 
Årungen, og er et krav og delta på 
om en ønsker å delta på denne jakta. 
Årets jakt ved Årungen har vært 
svært godt benyttet med 22 brukere/
jegere fordelt på ca 60 jaktdøgn. 
Dette har resultert i 3 kråker, 1 
nøtteskrike, 1 grågås, 1 ringdue, 9 
stokkender, 3 skarv og 1 kvinand. 
Det ble blant annet gjennomført 
egen kveld for kvinnegruppa 
ved Årungen, men som ble noe 
amputert av for mange roere på 
vannet som gjør at jakta måtte 
avsluttes. Men det ble noen timer 
med observasjon av dykkender 
og skarv, og det ble om ikke annet 
gjennomført et lynkurs i andelokk 
av Rickard.

Vi fikk støtte til 3 stk Introjakter 
fra NJFF i 2019, hvorav duejakt var 
en av disse og ble arrangert lørdag 
24 august. Seks forventningsfulle 
deltagere ble fordelt på 2 poster ca 
kl 12:30. Vi hadde flott vær med 
ypperlige duejaktforhold! Det ble 
litt ujevn fordeling av fjær på de to 
postene, men kort oppsummert var 
det 4 stk som fikk skutt sin første 
due, og 3 av disse igjen fikk skutt 
sitt første vilt! Totalt fikk vi 9 duer. 
Det var stor stemning da duene datt 
både foran lokkeduene og i skogen 
rett på baksiden!! Vi hadde besøk 
av både hønsehauk og musvåk, men 
disse beholdt fjøra på. Det ble en fin 
tur og tror det var flere førstegangs 
duejegere som var veldig fornøyde!!!

Introjakten for and og gås ble 
ledet av Ivar Nilsen og ble avholdt 
27 oktober. Det var 5 nye jegere 
og 3 litt mere erfarne jegere som 
møtte på Berg hytta 06.00, for en 
gjennomgang før jakt. Det ble 
informert om hvordan denne jakta 
skulle gjennomføres, med hva som 
var jaktbart, de forskjellige postene 
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etc. Det var mye vann i Årungen, så 
Berg-posten var våt, og bare de med 
høye støvler satte seg der. Vi andre 
dro over på Horgensiden, der vi 
satte ut lokkeender etter beste evne, 
i mørket. Da det etter hvert lysnet 
så vi noen fugler på vei inn, så det 
var muligheter. Etter en stund med 
stillstand ble det plutselig løsnet 
skudd på Bergposten og dagens 
første stokkand var i sekken. Vi 
andre var klare, men det ble med 
denne ene fuglen før vi brøt av ca. 
09.00 da det kom en del roere på 
vannet. Hele gjengen ble samlet på 
Berg igjen, der Stian viste utskjæring 
av bryst-filet. Noen valgte da å reise 
hjem, mens vi andre ble stående 
en stund å prate om jakt. Etter en 
liten stund til så vi at det var ender 
på Horgen siden igjen, og de fleste 
roerne hadde gått i land. Noen 
reiste da over for å prøve lykken, det 
resulterte i en Kvinand! Alt i alt, så 
var deltagerne fornøyd med denne 
jakta, og vi håper at de fortsetter å 
jakte på egenhånd.

Den siste introjakten ble avholdt i 
Prestegårdsskogen på rådyr lørdag 
3 november der det var 8 deltagere 
som møtte opp. Det ble fordelt 
poster der det også var noen av 
deltagere som delte post med noen 
av de mer erfarne jegerne som møtte 
opp.
Dachsen Minni fikk raskt los, og 
brakte dyret nesten rett i fanget 
på en av de første postene. Dyret 
kom fort og plutselig så det blei 
ikke avfyrt noe skudd... Dyret ble 
observert også av hundefører, men 
lurte seg unna resten av postene i 
terrenget. Dagen ble avsluttet med 
oppmøte på parkeringa i finværet!

Vi i jaktutvalget ser frem til en ny 
sesong med nye muligheter!
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Fiskeutvalget 2019

Fiskesommer for barn ble 
tradisjonen tro avholdt 3.august 
kl 12-15 ved Årungen. Både abbor 
og mort beit på maiskorn og 
meitemark. Det møtte opp mange 
barn og foreldre som koste seg med 
fisking, pølser, brus og premier. 
Fiskesommer blir arrangert igjen 
til sommeren. Vi håper også at 
noen av de eldre, fiskeinteresserte 
medlemmene i foreningen 

vil ta opp tråden igjen med 
fluebindingskvelder i Berghytta. 
Dette var fast opplegg på mandager 
i mange år, før det tok slutt for et par 
år siden. 
Informasjon om dette, og dato for 
Fiskesommer 2020 kommer på 
hjemmesiden i god tid.
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Eivind og Sigurd med mamma Inger 
Rødseth.

REDIGER Ås avis

Malin Slørstad.REDIGER Tekst om fisk
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Resultater 2019

Ås JFF Jaktfelt Vintercup 2019

RESULTATLISTE

Ved poenglikhet på 3 beste omganger, rangeres etter høyeste serie

Plass Navn 27 JAN 09 FEB 23 FEB 09 MAR SUM 3 BESTE SUM TOT
1 Jon M Kristiansen 139 140 146 141 427 566
2 Sigurd Damm 139 142 134 139 420 554
3 Jan Tore Hilstad 142 138 138 418 418
4 Arnkjell Johansen 141 131 143 415 415
5 Roger Tranaas 121 134 132 387 387
6 Jon Ø Hansen 133 132 121 386 386
7 Hege Hilstad 113 127 121 361 361
8 Åse Hasvold 109 97 93 112 318 387
9 Jan Erik Furuseth 88 84 113 107 308 386

10 Jon Asper 93 108 94 102 304 370
11 Tom Ørvim 81 106 97 86 289 361
12 Leif Økland 70 91 111 272 272
13 Nina Asper 82 84 99 265 265
14 Siv Strande 87 80 95 262 262
15 Andreas Johnsen 137 132 269
16 Tron R Bøe 139 117 256
17 Per Tjernshaugen 113 127 240
18 Kjell Marki 122 117 239
19 Verner Bjerkvik 110 123 233
20 Henrik Bolstad 116 114 230
21 Lars Aas 114 108 222
22 Kristian Sverre 89 108 197
23 Ketil Delbakk 81 93 174
24 Sigurd Agnalt 134 134
25 Anders Herland 127 127
26 Tom Zahl Pedersen 126 126
27 Sigrid Lykkjen 115 115
28 Hans Homli 98 98
29 Mina 90 90
30 Gunnar Hatlen 75 75
31 Tom Wolmersen 71 71
32 Per Øyvind Børresen 53 53
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Ås JFF Klubbmesterskap Jaktfelt 2019

Plass Navn Hovedrunde Finale TOTALT
1 Jon M Kristiansen 148 48 196
2 Trygve K Larssen 142 44 186
3 Sigurd Damm 135 48 183
4 Jon Ø Hansen 133 42 175
5 Jan Tore Hilstad 132 41 173
6 Arnkjell Johansen 148 17 165
7 Per Tjernshaugen 130 22 152
8 Hans Sjåvåg 146 146
9 Jan E Furuseth 128 128
10 Hege Hilstad 126 126
11 Tron Bøe 126 126
12 Henrik Bolstad 124 124
13 Kjell Marki 121 121
14 Åse Hasvold 119 119
15 Leif Økland 117 117
16 Odd Solberg 117 117
17 Vilde Sannes 108 108
18 Øyvind Sætre 108 108
19 Jon Asper 104 104
20 Morten Fredriksen 101 101
21 Siv Strande 98 98
22 Kristian Sverre 89 89
23 Roger Grotle 75 75
24 Nina Asper 70 70
25 Trygve Kvarme 67 67
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Returadresse:

Ås Jeger- og Fiskerforening
v/Camilla Jacobsen Eng
Østrengveien 20A 
1405 Langhus
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