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Ås Jeger- og Fiskerforening                                                  Styret 

 

Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: 

Leder Camilla Jacobsen Eng 
mobil: 99 11 55 95 
e-post: jacobsen.camilla7@gmail.com 

  

 Sekretær Elin Raastad  
mobil: 97 16 99 91 
e-post: elraas@online.no  

Kasserer Jan Erik Furuseth 
mobil: 95 97 01 33 
e-post: oddnygim@online.no 

 

 
Kvinnekontakt - 
mobil: - 
e-post: - 

 

Ungdomskontakt Roy P. Johansen 
mobil: 95 15 55 95 
e-post: roypjoh@online.no 

Leder Rifleutvalget Sigurd Agnalt  
mobil: 48 88 76 51 
e-post: s.agnalt@online.no  

 

 

Leder Jaktutvalget Jon Øvrum Hansen 
mobil: 95 85 05 24 
e-post: jonhans@gmail.com 
 
 

Ledig 
Verv 
 

mailto:s.agnalt@online.no
mailto:jonhans@gmail.com
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Leder Hagleutvalget Sterling Herskedal 
mobil: 97 67 95 65 
e-post: s.herskedal@gmail.com 

  
 

 

 

 
Leder Fiskeutvalget Mikael Djurstedt 
mobil: 48 18 72 78 
e-post: salomonfishing@yahoo.no 

 
 
Forsiden: Fredrik Graarud med to stokkender under Introjakt på gås og and ved Årungen, i slutten 
av oktober. 
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        Camilla Jacobsen Eng 
 
God jul og godt nytt år, ærede medlemmer! 
 
Etter tidenes varmeste og tørreste sommer er høst, vinter og jakttid her 
igjen. Det snakkes om små kalver både av rådyr og elg, etter kald vinter 
med store snømengder i fjor, fulgt av tørr sommer med fôrmangel. Mon tro 
om det også blir færre observasjoner og færre fellinger? På en annen side, 
med årets nye retningslinjer for ”sett elg og sett hjort” hvor også 
dobbeltobservasjoner av samme dyr skal tas med, spekulerer man 
spøkefullt i at bestandsstørrelsene vil gå kraftig opp rundt i landet. Hvis 
alle i et jaktlag på 8 personer ser samme elg to ganger blir det 16 elg talt i 
den skogen! 
 
15.september holdt Aas Skytterlag offisiell åpning av ny bane og 
klubbhus, med ordføreren som båndklipper. Ålerudmyra har allerede fått 
ry på seg for å være det beste skyteanlegget i Follo, så alle involverte i 
byggeprosessen fortjener en real klapp på skulderen. Aas Skytterlag har 
vist en formidabel dugnadsånd som både vi og andre jeger- og 
fiskerforeninger og skytterlag kan lære av. Det har blitt en godt besøkt 
bane med et flott klubbhus. 
 
Terminlister for haglebanen og riflebanen finnes på www.njff.no/as under 
fanen Skyting. På nettsiden blir det informert om endringer i terminlistene.  
 
Også utenfor skytebanen er det aktivitet. I år som i fjor har vi hatt 
Fiskesommer for barn, Introjakter på gås, and og rådyr og nytt av året, en 
elgjakthelg i regi av ungdomskontakten. Denne kan du lese om lenger ut i 
bladet. Ved Årungen har Berghytta fått en liten oppgradering av jakt- og 
fiskeutvalgene på dugnad tidligere i år. 
 

Lederen har ordet 

http://www.njff.no/as
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Årsmøtet 2019 
Tirsdag 26. 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 16. februar.  
 
Styret oppfordrer alle som vil til å stille til valg. I år er følgende verv på 
valg: leder, sekretær, kvinnekontakt, leder av jaktutvalget og leder av 
fiskeutvalget. Ta kontakt hvis du vil vite mer om noen av vervene! 
 
I år håper vi spesielt på interesse rundt vervene leder og sekretær. Det er 
lagt ut ”stillingsutlysning” med beskrivelse av hva vervene innebærer på 
nettsiden og Facebook, så ta en kikk på denne og ring eller send mail til 
undertegnede hvis et av vervene kan være noe for deg. 
 
Årsmøtet starter en halvtime seinere i år, fordi vi er så heldige å få 
fiskeguru Cato Bekkevold som foredragsholder i hele 1,5 time før møtet. 
Han er en ettertraktet foredragsholder som garantert vil engasjere og 
underholde. Møt opp! 
 
Ås JFF ønsker alle en god jul og et godt nytt år! 
 
Camilla Jacobsen Eng 
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Roy P. Johansen 
 
 

Elgjakt 
Fra den 25.-28. arrangerte jeg elgjakt i Rendalen. Til sammen ble vi 12 
hvorav 3 jenter og 9 gutter og i tillegg ble det 2 hundeførere og 
undertegnende som jaktleder. Flere personer av begge kjønn sto på vent så 
her var det pågang.  
 
Vi hadde 10 000 mål til disposisjon i et fantastisk variert terreng. Krav til 
våpen og godkjent oppskyting ble kontrollert, og samtlige hadde dette 
under kontroll.  Kvote var på 1 ungdyr eller kalv, men underveis fikk jeg 
beskjed om at dersom vi skjøt elg, så fikk vi tilleggsdyr av samme type 
som vi hadde i tillegg til fri avskyting på hjort.  
 
Når det gjelder hytta så hadde den en fantastisk beliggenhet og var godt 
utstyrt og med terrassen over vannflata med alt av ute fasiliteter som grill 
osv. 
 
Det ble observert elg, hjort, mye skogsfugl, hare, rev, rovfugl og mye mer. 
Men dessverre fikk vi ikke skutt noe denne gang selv om elgen var innom 
posten. Riktig avgjørelse her. 
 
Håper vi kan få til tilsvarende neste år og har da en stor fordel at vi kjenner 
terrenget.  Flott ungdom å ha med seg på tur, tålmodig og lydhør samt at 
de fulgte alle instrukser som ble gitt.  
 
 
 
 
 

                       Nytt fra ungdomskontakten 
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Skogsfugljakt 
 
Skogsfugl jakt i sokna den 22. og 23. september ble utlyst. Her var det 
ingen påmelding og ingen forespørsler. Litt rart men muligens ingen vil 
overnatte i lavvo eller telt på skikklig gammelt vis, med bål og sovepose 
på denne tiden av året.  
 
 
Fremdriftsplan 2019 
 
Sjekker muligheter for jakt på rådyr bukk i august. 
Skogsfugljakt i september. 
Elg og hjortejakt i oktober. 
 
 
Med hilsen 
 
Roy Petter Johansen, Ungdomskontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medlemsblad nr. 2  -  desember 2018 Side  8 
 

Ås Jeger- og Fiskerforening                                     

 

  
 
 
 

 
 
Elgjakta gikk av gårde fra Ås den 24.11.2018 med 9 påmeldte jegere, 6 
gutter og 3 jenter. Pågangen var overraskende stor og flere gutter og jenter 
sto på venteliste, men pga sengeplasser til 10 i hytta så begrenset det seg, 
inklusiv jaktleder og hundefører ble det fullt hus (11) og vel så det. 
 
 
Kart av terreng, sikkerhet, kvote, kontroll av oppskyting osv ble sjekket og 
gjenomgått for morgendagens jakt. Hjorten var det fri kvote på så her var 
det fritt frem for samtlige. Kvote på elg var 1 ungdyr hunn/hann eller en 
kalv, men jeg satte begrensning til en piggokse første dagen. Å skyte på 
hunndyr 11/2 åring er vanskelig nok selv for den drevne. I laget var det 
kun ei jente som hadde skutt storvilt 1 gang hvor faren var med og 
instruerte.  Utover dette var det kun en av gutta som hadde skutt noe 
storvilt før så diverse info ble gitt.  
 

     Elgjakt i Rendalen med Ungdomsgruppa 
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Dag 1 var fantastisk og våkne til, og selv etter 4-5 timers søvn var laget i 
topp form, og klar for dagens innsats. Etter matpakkesmøring og diverse 
pølser i flere varianter med tilbehør var det bare å komme seg ut til avtalt 
tid i et par – grader.  
 
 
Eivind Fredriksen skulle komme med grå elghund (Pax) rundt 13:00 tiden 
så vi gikk igjen igjennom grenser og sikkerhet mht poster osv før den 
tiden. Poster ble også satt ut på morgenkvisten og tre av oss snikjaktet og 
lokaliserte spor, for så om et håp om å trekke elgen inn til en post.  
 
 

Nytt terreng er ikke lett 
så det bør leses grundig 
mht trekk og stamdyr 
osv. Det viser seg at 
elgen hadde samlet seg 
på høyden dagen før 
etter sporene i snøen å 
dømme. Ingen elg å se 
på morgenkvisten men 
en tiur og en hare viste 
seg gladelig frem. 
 
 
Lunsj tid kom og 
selvfølgelig ble det bål 
med div tilbehør i 
sekken hos enkelte. Jeg 
selv, sikla litt på grill 
pølsene til gutta over 
bålet ei stund og hadde 
nok et håp, men neida, 
jeg måtte ta frem 
rådyrfilen min og delte 
ikke   



Medlemsblad nr. 2  -  desember 2018 Side  10 
 

Ås Jeger- og Fiskerforening                                     

 

 
 
Til info denne dagen så 
kunne jeg fortelle at vi 
hadde fått tilleggsdyr 
dersom vi fikk skutt 
første dyret. Dette 
åpnet for skyting av 
kalv og piggokse for 
samtlige.  
 
 
Rundt 13:00 ble 
postene rokert og 
flyttet på. Ikke særlig 
moro å sitte på samme 
sted en dag eller tre så 
her byttes det.  
 
 
Eivind med hunden 
Pax var nå ankommet 
og nytt håp tent. Eivind 
er en god hundefører, 
og har mange år bak seg med jakt så dette kunne bli spennende. I området 
er det til tider ulv så å slippe hunden er ikke aktuelt, men bandhund 
fungerer det også.  
 
 
Dessverre fant vi ikke noe elg denne dagen, men Eivind og jeg var enig at 
det hadde vært betydelig med elg i terrenget noen dager før. Litt lett 
snødekke gjorde at det var lett å lese sporene, og selvfølgelig var håpet at 
de skulle komme tilbake. 
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Dag 2 
Opp om morgenen 
når klokka ringte på 
samtlige. Må si jeg 
er overrasket over 
ungdommen som 
skvetter opp og er 
like blide hver 
morgen og kveld. 
Legger inn jakt 
apper og egen 
gruppe på fb og 
andre medier på 
kveldene, som vi 
ganske mye eldre 
ikke helt skjønner hvorfor   Men opp til dem, og det ble gjort helt klart at 
alt av telefon og gps titting i større omfang hadde skyld i at elgen mange 
ganger gang gikk forbi poster. Den høres sjelden hvis den ikke jages eller 
at det er mye kvist i terrenget.  
 
 
Men nå var det ut å lage en postrekke og starte søket med Pax og Eivind. 
Det tok ikke lange stunden etter lunsj hvor vi var ganske sikre på at det sto 
elg mellom hunden Pax og en post. Dessverre hadde den klart å gå før oss 
kom, eller så er det mulig den gikk imellom postene. 
 
 
Denne morgenen gikk også uten å se verken elg eller hjort men harer, 
tiurer og røy var på plass samt en orre eller to.  
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Dag 3 
Pål Bergan og Dachs Minni var 
ankommet hytta og klar for jakt. Ut i 
kulda med mye tøy og sekker som sikkert 
er fylt med sjokolade, termos og annet 
snop som nytes på post. Hyggelig skal 
det være bare det ikke støyer.   
 
 
Ut igjen med poster i øvre del av 
terrenget. Denne gangen skulle vi prøve 
det som sto igjen som vi ikke hadde gått 
igjennom på nedsiden. Vi gikk drev med 
4 personer Hvorav Pål med Minni, og det 
tok ikke så lange tiden på andre økt at det 
var ku og kalv som gikk rett opp bratta. 
Kalven hang tett i siden på mora og 
stoppa 5-6 meter fra posten. De fikk lukta 
av han og løp videre rett opp lia. Her var 
det ingen mulighet til å få skutt forsvarlig 

så posten vurderte helt riktig i forhold til situasjonen.  
 
 
Etter dette ble det ikke stemning for lunsj, men at Pål skulle sette Minni på 
spora ble den endelige 
konklusjonen. En kjapp 
organisering av poster 
igjen mht vindretning 
ble gjennomført. Litt 
langt og gå for postene 
men det var verdt å 
prøve. 
 
 
 Minni var i form og tok 
sporet med mye hyl i 
starten, men dessverre 
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hadde dyret gått i rolig gange og 
var forbi postene før de rakk opp i 
den delen av terrenget. Ikke så 
uvanlig, men det er store avstander 
og tetter, så vi hadde et håp om at 
det hadde stoppet opp og sto i tetta. 
Her gikk det vel 2 lange timer bra 
gjennomført spor av Minni før vi 
brøyt av for dagen. Ved kjøring 
tilbake og et par hundre meter ut av 
terrenget stor det to hjort i vegen. 
Ei kolle og en spissbukk Håpet var 
å se de sørover i vårt terreng dagen 
derpå. 
 
 
Kvelden kom på hytta og samtlige 
fikk av seg litt gammel skaulukt i 
en kald pumpedusj. Pål hadde nemlig med seg en stor kjele med Bacalao 
og tilbehør, da må man nemlig være ren og pen. Herskaplig mat krever 
sitt.  Tilbehøret besto av skikkelig godt hjemmelaget øl i to varianter. 
Lyst og mørkt øl. Ble vel to stoooore glass på hver, og det smakte 
fantastisk til bacalaoen. Bestilling er sendt til neste års jakt. 
 
 
Dag 4 
Denne dagen fikk alle sitt eget område å jakte på og vi hadde et håp om å 
støkke dyr over til hverandre. Litt snikjakt og postering i kombinasjon. 
Dessverre ga dette ikke noe mer respons, men det ble observert nye spor i 
terrenget og hjortestier som var helt opptråkket. Reven var også fremme og 
luktet på flere av postene. Men noe felling ga jeg ikke tillatelse til. Viktig å 
holde seg til det man jakter etter. Tror samtlige er enig at det å jakte i 
ukjent terreng ikke er lett, men vi gikk over alle 10 000 mål på disse 
dagene så hvis det skulle bli en annen gang har vi nok en bedre mulighet.  
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Totalt så vi rundt 15 tiurer på de 
dagene 6-8 røy, 4-5 harer, 2 orrer, 1 
rev, 2 hjort rett over grensa, 1 
spurvugle, 8-10 jerper, 1 spurvehauk 
og 1 falk av noe slag og selvfølgelig 
lavskriker.  
 
Flott tur og hyggelige folk og ikke 
minst fantastisk flott natur og hytte. 
 
Takker for meg som jaktleder og må si 
at det ikke er noe problem med å ha 
med seg så lydhøre og pålitelige folk 
som nå. 
  
En stor takk til Eivind Fredriksen og 
Pål Bergan som begge gjorde en fantastisk god innsats, og en stor takk til 
Hanne Sjøli som gjorde dette mulig for oss. 
 
 
Med Hilsen Ungdomskontakt / Jaktleder 
Roy Petter Johansen, Ås jeger- og fiskerforening 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Rådyrjakt i Prestegårdsskogen 17.november. Foto: Jon Øvrum Hansen 
 
 

                       Nytt fra kvinnekontakten 
Ledig 
Verv 
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Jon Øvrum Hansen 
 

Det ble avholdt dugnad på Berghytta på forsommeren der det ble byttet ut noen 
vannbrett, malt vindskier og ryddet ut en del gamle ting fra hytta etterfulgt av 
oppsetting av hyller for lagring av lokkefugl og diverse utstyr. De ulike postene for 
gås/andejakt ble også klargjort før jaktstart i august. 
 
Årets jakt ved Årungen har vært svært godt benyttet med 15 brukere/jegere fordelt på 
ca 65 jaktdøgn. Dette har resultert i 11 kråker, 1 kanadagås, 1 ringdue, 5 stokkender, 
10 skarv, 3 kvinender, 1 krikkand og 1 siland. Jakttillatelsen på Bergområdet er blitt 
forlenget hos fylkesmannen, så vi ser frem til ny jakt ved Årungen neste år. 
 
Vi fikk tilsagn på støtte til Introjakt fra NJFF hvorav en jakt for and og gås ble 
arrangert på Årungen den 27. oktober. Vi var tre erfarne jegere som hadde med oss 
totalt 5 ferske jegere. Det var stor interesse for kurset og som ble fullbooket etter få 
uker. Vi hadde stille vær og det var fugler i sving helt fra morgenen av. Alle postene 
observerte både ender og gås og det ble felt 2 stokkender ved en av postene.  Det var 
god stemning etter avsluttet jakt og det ble veiledning for oppgjøring av fuglevilt. 
 
Introjakt for rådyr ble avholdt 3. november der vi fikk litt frafall den siste uka, men 
det kom inn noen erstattere som gjorde at vi fikk plassert ut 9 hagleposter i 
Prestegårdsskogen. Dachsen til Pål jobbet bra og tok ut dyr etter kort tid. Med høye 
kneløft var hun innom flere dyr i løpet av ca 2,5 timer, noe som resulterte i at det var 
6 av postene som hadde dyr på post! Som oftest kom de i stor fart og alle lurte seg ut 
bakveien. 
 
Det ble arrangert ny rådyrjakt 17. november, der det var godt oppmøte med mange 
introjaktjegere fra både 2017 og 2018. Jakten resulterte i et skutt rådyrkje etter et bra 
hundearbeid av Minni, der det var en av introjegerne fra 2017 som stod på riktig plass 
under losen. Det ble fyrt bål og det ble instruksjon av utvomming og flåing! 
 
Vi i jaktutvalget ser frem til en ny sesong med nye muligheter! 
 
 
 
 

Nytt fra Jaktutvalget 
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    Sterling Herskedal 

 
Hagleutvalget har i 2018 bestått av Sterling Herskedal, Juan Leiva, Jan 
Fredrik Bergstrøm, Øystein Ahlstrøm og Gunnar Medlien.  
 
I 2018 har hagleutvalget i Ås driftet skytebanen på terminfestede treninger 
og fått installert permanent strøm og varme igjen på haglebanen.  
 
I 2018 har det ikke blitt avholdt noen stevner, men vi håper å få til noe i 
2019. 
 
Det ble avholdt kvinnedag med godt oppmøte. I 2019 prøver vi på en 
ukentlig skytedag for kvinner. 
 
Det ble avholdt 2 utedager i forbindelse med jegerprøvekurs. 
 
Det ble påbegynt vintercup, men grunnet snømengder, kulde og tekniske 
problemer ble dette ansett som umulig å gjennomføre. Vi håper dog på et 
stort fremmøte både til klubbmesterskap og vintercup i 2019. Datoer for 
dette kommer i terminlisten på hjemmesidene. 
  

Nytt fra Hagleutvalget 
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TERMINLISTE HAGLEBANEN 2019 

Se www.njff.no/as for kontinuerlig oppdatert terminliste. 
 
Dato Ukedag Skytetid  
05.01.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
12.01.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
19.01.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
26.01.2019 Lør 10:00 – 14:00 Sporting 
02.02.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
09.02.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
16.02.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
23.02.2019 Lør 10:00 – 14:00 Sporting 
02.03.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
09.03.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
16.03.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
17.03.2019 Søn  09:00 – 18:00 Jegerprøvekurs 
22.03.2019 Fre 10:00 – 14:00 Sporting 
01.04.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
02.04.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
03.04.2019 Ons 18:00 – 21:00 Jegertrap 
04.04.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
06.04.2019 Lør 10:00 – 14:00 Sporting 
08.04.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
09.04.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
10.04.2019 Ons 18:00 – 21:00 Jegertrap 
11.04.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
13.04.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
15.04.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
16.04.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
17.04.2019 Ons 18:00 – 21:00 Jegertrap 
23.04.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
24.04.2019 Ons 18:00 – 21:00 Sporting 
25.04.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
27.04.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
29.04.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
30.04.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
02.05.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
04.05.2019 Lør 10:00 – 14:00 Sporting 
06.05.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
07.05.2019  Tir    18:00 – 21:00  Konkurranseskyttere  
08.05.2019    Ons   18:00 – 21:00 Jegertrap 
09.05.2019 Tor 18:00 -21:00 Kvinnegruppa 
11.05.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
13.05.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
14.05.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
15.05.2019 Ons 18:00 – 21:00 Jegertrap 
16.05.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
18.05.2019 Lør 10:00 – 14:00 Sporting 
20.05.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
21.05.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
22.05.2019 Ons 18:00 – 21:00 Jegertrap 
23.05.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
25.05.2019 Lør 10:00 – 14:00 Sporting 
27.05.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
28.05.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
29.05.2019 Ons 18:00 – 21:00 Jegertrap 

http://www.njff.no/as
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01.06.2019 Lør 10:00 – 14:00 Sporting 

03.06.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 

04.06.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
05.06.2019 Ons 18:00 – 21:00 Jegertrap 
06.06.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
11.06.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
12.06.2019 Ons 18:00 – 21:00 sporting 
13.06.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
15.06.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
17.06.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
18.06.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
19.06.2019 Ons 18:00 – 21:00 Sporting 
20.06.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
22.06.2019 Lør 10:00 – 14:00 Sporting 
24.06.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
25.06.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
26.06.2019 Ons 18:00 – 21:00 Jegertrap 
27.06.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
29.06.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
04.07.2019 Tor 09:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
11.07.2019 Tor 09:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
18.07.2019 Tor 09:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
25.07.2019 Tor 09:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
01.08.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
03.08.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
05.08.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
06.08.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
07.08.2019 Ons 18:00 – 21:00 Sporting 
08.08.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
10.08.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
12.08.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
13.08.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
14.08.2019 Ons 18:00 – 21:00 Sporting 
15.08.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
17.08.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
19.08.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
20.08.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
21.08.2019 Ons 18:00 – 21:00 Sporting 
22.08.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
24.08.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
26.08.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
27.08.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
28.08.2019 Ons 18:00 – 21:00 Sporting 
29.08.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
31.08.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
02.09.2019 Ma 18:00 – 21:00 Standplassledere 
03.09.2019 Tir 18:00 – 21:00 Konkurranseskyttere 
04.09.2019 Ons 18:00 – 21:00 Sporting 
05.09.2019 Tor 18:00 – 21:00 Kvinnegruppa 
07.09.2019 Lør 10:00 – 14:00 Jegertrap 
21.09.2019 Lør   Standplassledere 
 

 
 
 



Medlemsblad nr. 2  -  desember 2018 Side  20 
 

Ås Jeger- og Fiskerforening                                 

 

PRISER 2019 
Medlemmer:  1-9 enkeltserier    50,- 

    10-19 enkeltserier   40,-  

20+ enkeltserier   35,- 
 

Skudd kr 50,- pr pakke 

Kort kr 150,- 

Se www.njff.no/as og oppslag på banen for priser for ikke-medlemmer.  

 

http://www.njff.no/as
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Sigurd Agnalt 
 
I likhet med de senere årene har rifleutvalget også i 2018 bestått av Sigurd 
Agnalt (leder), Svein Sannes, Roger Grotle og Roland Blomquist. 

Lørdag 10. februar 2018 kunne endelig den nye riflebanen åpnes. Dette var 
en ordinær treningsdag for Ås JFF, men Aas Skytterlag hadde bedt om å få 
offisielt åpne den nye banen fra 10:00 – 11:00. Vi avholdt ordinær skyting 
fra 11:00 – 14:00. 

Etter dette har vi holdt 38 ordinære treningsdager/kvelder med mulighet 
for storviltprøveskyting alle dager. Vi har registrert nesten 600 
skiveavgifter i 2018, og 159 storviltprøver. I tillegg kommer alle 
storviltprøvene som er avlagt av personer med sesongkort. Dette er en 
økning i forhold til tidligere år. Som de fleste sikkert har fått med seg, var 
sommeren 2018 uvanlig tørr og varm, med den konsekvens at de aller 
fleste riflebaner i distriktet ble stengt pga fare for skogbrann. Ålerudmyra 
ble ikke rammet av slike restriksjoner, og det førte nok til at 
tilstrømmingen til banen var større enn normalt. 

Vi fikk dessverre ikke arrangert Vintercup eller Klubbmesterskap jaktfelt i 
2018, dette grunnet manglende ferdigstillelse av hele anlegget. Det var kun 
100m banen som ble åpnet i februar. 

I løpet av sommeren 2018 ble både 200m og anlegg for løpende elg 
installert. Begge ble forsiktig tatt i bruk på enkelte treningskvelder høsten 
2018, men vi må komme nærmere tilbake til hvordan vi skal få organisert 
skyting på disse banene. En utfordring er at det som kjent ikke kan skytes 
på 100m når løpende elgen går. Standplass for 200m er jo i 2 etasje og 
krever ekstra banemannskaper. 

Vi har også i år avholdt kurs i hjemmelading av riflepatroner, denne gang i 
det nye huset på Ålerudmyra. Her deltok 10 deltakere. Vi har i tillegg 

Nytt fra Rifleutvalget 
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arrangert «Jakskytekurs», og også gjennomført 2 «kvinnesamlinger». Den 
første hadde fokus over samme lest som jaktskytekurset, mens den andre 
hadde hovedfokus på 200m skyting og våpenvedlikehold. På 
kvinnesamlingene har vi hatt hvv 16 og 18 deltakere, så interessen er 
definitivt tilstede. 

Rifleutvalget har (med hjelp av leder i fiskeutvalget) i løpet av sommeren 
bygget pappskivestativ på 100m banen, i tillegg har et par stykker fra Ås 
JFF såvidt deltatt på Aas Skytterlags dugnader for å få skyteanlegget i 
drift. Vår innsats blekner imidlertid fullstendig i forhold til Aas Skl sin 
innsats, og uten den hadde nok skytebaneanlegget enda ikke vært i drift.   

Undertegnede og Roland Blomquist har også deltatt på NJFFs 
rifleinstruktørkurs del II våren 2018. Kurset var lærerikt og vil helt klart 
bidra til å øke kvaliteten på våre egne kurs i fremtiden. 

Samarbeidet med Aas Skytterlag fungerer meget bra. Vi har gjennomført et 
par baneutvalgsmøter, men det aller meste av «daglig drift» koordinerer vi 
fortløpende gjennom året 

Vi håper at vi i løpet av vinteren 2019 skal få arrangert Vintercup Jaktfelt, 
og også Klubbmesterskap Jaktfelt. I tillegg vil vi fortsette satsingen på 
«kvinnesamlinger» og også avholde hjemmeladerkurs, dersom interessen 
er tilstede. 

Vi håper også at vi i løpet av 2019 vil få utviklet riflebanen videre, med 
skiver/gonger på flere forskjellige hold. Dette er viktig i forbindelse med å 
få løpende elg i drift, slik at det er «nok» andre mål å skyte på når elgen 
løper. 

Til sist vil leder i Rifleutvalget takke alle Standplassledere for en meget 
god innsats i 2018. Vi har sett at det til tider har vært meget krevende å 
holde kontroll på den nye standplassen, spesielt når det har vært mange 
skyttere tilstede. Vi tror at den tildels store økende tilstrømmingen av 
skyttere var på grunn av alle stengningene av andre skytebaner i distriktet. 
Vi velger derfor å fortsette i 2019 «over samme lest». Neste år vil gi svaret 
på om vi må justere litt på organiseringen av standplassvakter m.m. 

For Rifleutvalget, Ås JFF 

Sigurd Agnalt 
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TERMINLISTE RIFLEBANEN 2019  

Se www.njff.no/as for kontinuerlig oppdatert terminliste. 
 

 
 
 
 

http://www.njff.no/as
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PRISER RIFLEBANEN 2019 
 
Skiveavgift, medlem: 50,- 
Skiveavgift, ikke-medlem: 100,- 

   Sesongkort for medlemmer: 
 

600,- 
(Trening og storviltprøver inkl.) 

 
   Storviltprøve, medlem: 100,- 
Storviltprøve, ikke-medlem: 200,- 

   Attestasjon av treningsskudd: Gratis 
 
 
MEDLEMMER AV AAS SKYTTERLAG SKYTER TIL 
MEDLEMSPRIS 
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Ammunisjon:  
 
Det selges ammunisjon i kalibrene 6.5 x 55, .308 Win. og .30-06 Spr. på 
banen, mot fremvisning av legitimasjon og våpenkort i riktig kaliber. 
 

  
Medlem Ikke-medl. 

50 x Norma Golden Target HPBT 
(treningsammunisjon) 

 
550,- 750,- 

 
20 x jaktammunisjon 

 
550,- 700,- 

 
 
50 x Fiocci FMJ 
(treningsammunisjon) (.223 Rem.) 200,- 350,- 
 
Lån av våpen for nybegynnere, inkl. skiveavgift og 20 skudd:   150,-
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Mikael Djurstedt    
 

Fiskesommer ble avholdt 25.august. 

I 2019 planlegges Fiskesommer og kurs i fluebinding og –kasting. 

 

 

 

 

  

Nytt fra Fiskeutvalget 
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RESULTATER 2018 
 

 
Det er ingen resultater for 2018 fordi utfordringer knyttet til 
anleggsarbeidet på Ålerudmyra har gjort at konkurranser ikke kunne 
gjennomføres.  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Velkommen til årsmøte i Ås Jeger- og Fiskerforening 
 

Tid: Tirsdag 26. februar 2019 kl 19:30 
Sted: Skytterhuset, Ålerudmyra skytebane 

 
Innkalling med saksliste blir sendt ut på nyåret. 

 
I år blir det foredrag med ”fiskeguru” Cato Bekkevold i forkant 

av møtet, kl 18:00. Han skal snakke i halvannen time, så årsmøtet 
starter en halv time senere i år enn tidligere. 
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Returadresse: 
Ås Jeger- og Fiskerforening 
v/Camilla Jacobsen Eng 
Østrengveien 20A, 1405 Langhus 

 

 
 
 


