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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 Binna Aasestad 
mobil: 96 23 20 31 
e-post: baasestad@yahoo.no 

 

Ungdomskontakt Roland Blomquist 
mobil: 95 06 45 75  
e-post: roland@naprapatklinikk.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 
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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: Fornøyde nye jegere med felling av rådyr og slakteopplæring i Prestegårdsskogen. 
Foto: Pål Bergan 
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        Camilla Jacobsen Eng 
 
God jul og godt nytt år, ærede medlemmer! 
 
På Ålerudmyra har nytt klubbhus reist seg blant løsmasser og 
maskiner. Det rommer bl.a. samlingsrom, ett møterom/kontor til Ås 
JFF og ett til Aas skl, garderober, toalett, kjøkken, 15m bane og 
standplasser for 100m og 200m. Om ikke lenge er det klart til bruk, 
sammen med banene som etter planen skal stå ferdig i januar/februar. 
 
Dette medlemsbladet inneholder i år ikke terminlister for haglebanen 
og riflebanen. Disse finnes nå kun på www.njff.no/as under fanen 
Skyting. På nettsiden blir det informert om endringer i terminlistene. 
Nå i innspurten av bygging av ny riflebane blir det stenging av banen i 
en periode, og ekstra viktig å følge med på nettsiden før man drar for å 
skyte. Terminlister for Jaktutvalget og Fiskeutvalget finnes også på 
hjemmesiden vår. 
 
 
Årsmøtet 2018 
Nytt av året er at årsmøtet skal holdes i det nye klubbhuset på 
Ålerudmyra og ikke i kantina på Institutt for husdyr- og 
akvakulturvitenskap på NMBU, som tidligere. 
 
Alle medlemmer kan komme med forslag til årsmøtesaker. Møtet blir 
onsdag 14. februar og fristen for å melde inn saker til undertegnede er 
6. februar.  
 
Styret oppfordrer alle som vil til å stille til valg. I år er følgende verv 
på valg: ungdomskontakt, kvinnekontakt, leder av rifleutvalget og 

Lederen har ordet 
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leder av hagleutvalget. Det trengs også medlemmer til alle utvalg. Ta 
kontakt hvis du vil vite mer om noen av vervene! 
 
I år håper vi spesielt på interesse rundt vervene kvinnekontakt og 
ungdomskontakt. Det er ønske blant flere om tettere kontakt mellom 
kvinnelige medlemmer i foreningen, og ikke minst er 
ungdomsarbeidet av stor betydning for foreningens framtid. Med de 
fantastiske fasilitetene vi er i ferd med å få på Ålerudmyra, og med 
den hyggelige Berghytta og jakt- og fiskeaktiviteten ved Årungen og i 
Prestegårdsskogen, ligger alt til rette for bedre opplegg på 
ungdomssiden. 
 
 
Ås JFF ønsker alle en god jul og et godt nytt år! 
Camilla Jacobsen Eng 
 

 
Tilbakeblikk: Grunnmuren til klubbhuset i juni i år. I skrivende stund er huset satt opp på 
muren og det gjenstår ferdigstillelse hovedsakelig
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Roland Blomquist 
 
 
I 2016 har ungdomsgruppen hatt moderat aktivitet og da primært som 
samarbeid med andre utvalg. Rådyrjakten i Prestegårdskogen som et godt 
eksempel.  

Vi har i 2016 primært hatt fokus på å tilrettelegge for nye tiltak i 2017. Vi 
har nå takket være godt arbeid fra rifleutvalget, fått 6 flotte instruksjons- 
og utlånsrifler i hus. Disse håper og tror vi vil gjøre det lettere for 
ungdommer å prøve seg på skytebanen. Videre har nå foreningen fått 
utdannet to rifleinstruktører, i tillegg til flere dyktige hagleinstruktører. Vi 
har også ambisjoner om å holde kurs i rifleskyting tett etter endte 
jegerprøvekurs. Ønsket er at flest mulig ungdommer får tatt storviltprøven 
allerede første året. 

Undertegnede oppfordrer alle som er interesserte til å stille til valg som 
ungdomskontakt, da jeg dessverre har begrenset tid til arbeidet. Jeg hjelper 
gjerne til, men utvalget er etter min mening svært viktig og fortjener en 
bedre egnet leder. 

  

                       Nytt fra ungdomskontakten 
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Binna Aasestad 
 

 
Kvinnegruppa hadde en samling på vårparten der vi skjøt på haglebanen 
på Ålerudmyra. Det var god stemning og kaffe mellom seriene. Det ble 
ikke arrangert tur for å jakte skogsfugl i år, slik kvinnegruppa har gjort 
tidligere.  
 
Våren 2017 er det planlagt en ny dag på haglebanen, og også en dag med 
skyting på riflebanen. 
 
Før 15.april blir det kanskje også en båltur. 

                       Nytt fra kvinnekontakten 
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Jon Øvrum Hansen 
 

Jaktåret begynte med en dugnad den 8. juli ved Årungen der det ble ryddet 
og klargjort på de ulike postene rundt vannet. Det ble anskaffet en ny kano 
som ble lagt på Horg 2. Roy fikk restaurert båten, som i lengre tid har 
ligget utenfor Berghytta, med et veldig bra resultat! Gåsejakta i starten av 
sesongen gav ingen felte gjess, men det ble totalt felt 7 skarv, 6 
stokkender, 1 siland, 1 due, 1 kråke og en fellefanget mink i løpet av 
sesongen. Det var totalt 11 jegere som benyttet seg av jakta rundt Årungen. 
Lørdag 25. november ble båten på Berg tatt opp på land, og det viste seg at 
det var blitt et nytt hull langt fremme på kjølen. 
 
Ellers har vi gjennomført en introjakta for and og gås på Årungen den 14. 
oktober som var en del av storsatsingen til NJFF. Vi var tre erfarne jegere 
som hadde med oss to ferske jegere hver. Vi satt et tak på seks påmeldte da 
vi syns tre jegere per post kunne være et fint antall. Det var stor interesse 
for kurset og vi hadde deltagere fra både Lier og Skedsmokorset. Vi fikk 
tåke på morgningen og veldig stille vær, noe som førte til begrenset sikt. 
Men alle tre postene hadde skuddsjanse på skarv, men det ble ikke avfyrt 
skudd. Det var god stemning etter avsluttet jakt selv uten felt vilt. 
 
Det ble også gjennomført introjakt på rådyr i Prestegårdsskogen den 4. 
november. Introjakta ble startet med en gjennomgang den 30. oktober der 
vi så på kart over terrenget og plasser for postering. Vi gikk også gjennom 
en del informasjon om bruk av hagle på rådyrjakt. Med 10 påmeldte til 
introjakta, ble det "fullt hus" på parkeringa ved rostadioen! Det var mye 
regn, men det var flere poster som observerte dyr, og det var noen små 
loser. Men det ble ikke felt noen dyr. To helger etter ble det igjen arrangert 
rådyrjakt i Prestegårdsskogen som endte med los og et felt bukkekje. 
Skytteren var en av deltagerne fra introjakta så det var veldig stas!  
Vi i jaktutvalget ser frem til en ny sesong med nye muligheter! 

Nytt fra Jaktutvalget 
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    Sterling Herskedal 
 
Hagleutvalget har bestått av: Sterling Herskedal, Marius skyttern, Øystein 
Ahlstrøm, Jan Fredrik Bergstrøm og Gunnar Medlien. 
 
2017 er forbi og gjennomføringen av skytedagene ved haglebanen har stort 
sett gått bra, med noen utfordringer vedrørende utbygging av anlegget. 
 
Vi arrangerte i år figurjakt på Nøstvedt sammen med Ås Grunneierlag. 
 
Nytt av året så holdt vi et jaktskytekurs sammen med rifleutvalget med 
godt oppmøte, vi hadde også en egen skytedag kun for kvinner. 
 
Vi har også fått i gang et nytt sporting system fra Promatic. 
 
Lørdag 6 januar åpner vi banen og håper på godt oppmøte! Terminlister og 
arrangementer finner du på våre hjemmesider.  

Nytt fra Hagleutvalget 
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TERMINLISTE HAGLEBANEN 2018 
Se www.njff.no/as for kontinuerlig oppdatert terminliste. 
 
PRISER 2018 
Medlemmer:  Senior   kr. 80,- 
    Senior, uten skudd kr. 50,- 
    Junior/student  kr. 50,- 
    Junior/student, uten sk kr. 40,- 
    Skudd pr. pakke  kr. 40,- 
     Klippekort, 10 serier kr. 650,- 
    Klippekort, 25 serier kr. 1500,- 
 
 Ikke-medlemmer: Senior   kr. 100,- 
    Senior, uten skudd kr. 70,- 
    Junior   kr. 70,- 
    Junior, uten skudd kr. 50,- 
    Skudd pr. pakke  kr. 50,- 

 

Som junior regnes man t.o.m. det året man fyller 19.
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Sigurd Agnalt 
 
I likhet med de siste årene har rifleutvalget også i 2017 bestått av Sigurd 
Agnalt (leder), Svein Sannes, Roger Grotle og Roland Blomquist. 
 
Riflebanen på Ålerudmyra har gjennomgått en stor forandring de to-tre 
siste årene i forbindelse med ombyggingen. Imidlertid har vi greid å 
opprettholde jevnt og høyt aktivitetsnivå, og vi har registrert 1040 
oppmøter i løpet av året. Vi har gjennomført og attestert ca 240 
storviltprøver.  
 
Vintercup Jaktfelt ble også tradisjonen tro avviklet med fem runder i 
januar - mars. 27 skyttere deltok i 3 eller flere runder, totalt 50 skytter på 
lista. Dette er omtrent som tidligere år. Jon M Kristiansen ble vinner, også 
det som tidligere år. 
 
Klubbmesterskapet i Jaktfelt valgte vi å arrangere som eget stevne i 2017. 
Dette uhøytidelige stevnet samlet 28 deltakere, noe vi er svært godt 
fornøyd med. Også her kan vi - som tidligere - gratulere Jon M Kristiansen 
som Klubbmester Jaktfelt 2017. 
 
I januar/februar gjennomførte vi kurs i hjemmelading for rifle på 
Berghytta/Riflebanen med 8 deltakere. Kursdeltakerne tok «eksamen» på 
Ålerudmyra 4 mars med egenprodusert ammunisjon. Kurset ble meget 
vellykket. 
 
I slutten av april gjennomførte vi Jaktskytekurs for 10 deltakere. Kurset ble 
gjennomført i samarbeid med Hagleutvalget og besto av to kvelder «teori» 
(en for rifle, en for hagle), pluss praktisk skytedag på skytebanen 
påfølgende lørdag. Dette kurset ble også godt mottatt og vellykket. 

Nytt fra Rifleutvalget 



Medlemsblad nr. 2  -  desember 2017 Side  12 
 

Ås Jeger- og Fiskerforening                            Nytt fra Rifleutvalget 

  

Lørdag 10 juni hadde både hagleutvalget og rifleutvalget satt av til 
Introkurs i Jaktskyting for kvinner. Dette ble imidlertid en sørgelig affære, 
med kun 2 som møtte opp (disse to ville i tillegg bare skyte hagle (!)). Vi 
må nok ta litt selvkritikk på at annonseringen av dette kurset var meget 
dårlig.  
 
Rifleutvalget har i løpet av året hatt tre-fire dugnader. Skivefrontene til de 
elektroniske skivene trenger vedlikehold, og produksjon av skiver til både 
Vintercup Jaktfelt og KM Jaktfelt er de største oppgavene. Vi 
gjennomfører også løpende vedlikehold av stålmålene vi har på 
Ålerudmyra («gonger» og selvanvisere).   
 
Samarbeidet med Aas Skytterlag er meget godt. Vi gjennomfører 2-3 
baneutvalgsmøter i løpet av året, i tillegg til at vi selvsagt koordinerer bruk 
av banen fortløpende gjennom året. 
 
2018 blir et milepælsår for Ålerudmyra. 100 m banen skal ferdigstilles og 
være klar til bruk ca 1 februar 2018. Det betyr at riflebanen vil være stengt 
i hele januar. Deretter begynner arbeidet med å gjøre ferdig 200 m banen, 
som etter planen skal være ferdig høsten 2018. Vi vil med dette få et meget 
bra tilbud, med 10 skiver på 100 m, 10 skiver på 200 m, samt mulige 
felthold på både 50 m, 70 m og 150 m (omtrentlige avstander). Kanskje vil 
det også bli mulighet for felthold utover 200 m, men dette må vi komme 
tilbake til. Det vil også bli en løpende viltmål bane (løpende elg). 
Imidlertid vil det ikke være mulig med samtidig skyting på løpende og 100 
m. Hvordan vi rent praktisk skal løse dette vil vi komme nærmere tilbake 
til. Det foreligger noen ideer, der bl.a. skyting på elektroniske skiver på 70 
m og 150 m samtidig med løpende muligens er en mulighet. 
  
På grunn av anleggsarbeidet vil det dessverre ikke bli Vintercup Jaktfelt i 
2018. Vi håper og tror imidlertid at vi vil kunne arrangere dette fra og med 
sesongen 2019. 
 
For øvrig henviser vi til terminlista for en mer detaljert oversikt over 
planene våre for 2018. 
 
 



Medlemsblad nr. 2  -  desember 2017 Side  13 
 

Ås Jeger- og Fiskerforening                            Nytt fra Rifleutvalget 

  

TERMINLISTE RIFLEBANEN 2018  
Se www.njff.no/as for kontinuerlig oppdatert terminliste. 
 
PRISER RIFLEBANEN 2018 
 
Skiveavgift, medlem: 50,- 
Skiveavgift, ikke-medlem: 100,- 
   
Sesongkort for medlemmer:  500,- 
(Trening og storviltprøver inkl.)  
   
Storviltprøve, medlem: 50,- 
Storviltprøve, ikke-medlem: 200,- 
   
Attestasjon av treningsskudd: Gratis 
 
 
MEDLEMMER AV AAS SKYTTERLAG SKYTER TIL 
MEDLEMSPRIS 

 
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)  500,- 700,- 
 
20 x jaktammunisjon  500,- 650,- 
 
 
20 x Barnaul HPBT  
(treningsammunisjon) (.223 Rem.) 60,- 80,- 

 
Lån av våpen for nybegynnere, inkl. skiveavgift og 20 skudd:   150,-



Medlemsblad nr. 2  -  desember 2017 Side  14 
 

Ås Jeger- og Fiskerforening                            Nytt fra Fiskeutvalget 

  

 

 
      

Mikael Djurstedt    
 
NJJFs årlige arrangement Fiskesommer ble som vanlig avholdt på 
Rostadion ved Årungen. I år valgte vi å legge det til 26. august. Det ble en 
vellykket dag med fint vær. Mer enn 30 deltagere fra alle generasjoner 
møtte opp, og det var mange fiskere som fikk sin første fisk. Den største 
abboren som ble tatt var på nesten 1 kg. Takket være gode veiledere fra 
fiskegruppa fikk mange ivrige ferskvannsfiskere en spennende dag. Takk 
til dere! 

Det er satt opp flere turer for 2018 så fiskegruppa ser frem til et nytt år 
med flere aktiviteter og mere fisk! 

 

TERMINLISTE FISKEUTVALGET 2018  
Se www.njff.no/as for kontinuerlig oppdatert terminliste. 
 
 

 

  

Nytt fra Fiskeutvalget 
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RESULTATER 2017 
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JEGERKONGEN 2017 
 

        

KM Jegertrap 
13.06.2016

KM Figurjakt 
03.04.2016

KM Jaktfelt 
05.03.2016 Sum

Maks: 25 Maks: 220 8,8 Maks: 150 6
1 Sterling Herskedal 21 188 21,36 97 16,17 58,53
2 Kristian Sverre 19 182 20,68 113 18,83 58,52
3 Jan Erik Furuseth 24 142 16,14 99 16,50 56,64
4 Knut Erikstad 15 147 16,70 137 22,83 54,54
5 Jon Øvrum Hansen 13 116 13,18 134 22,33 48,52
6 Ivar Nilsen 15 132 15,00 92 15,33 45,33  
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KM Figurjakt Nøstvedt 
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Velkommen til årsmøte i Ås Jeger- og Fiskerforening 
 

Tid: Onsdag 14. februar 2018 kl 19:00 
Sted: Skytterhuset, Ålerudmyra skytebane 

 
Innkalling med saksliste blir sendt ut på nyåret 

 
I år som tidligere år håper vi på et foredrag i forkant av møtet, kl 
18:00. Tema og foredragsholder blir annonsert som nyhetssak på 

www.njff.no/as senest en uke i forkant. 
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Returadresse: 
Ås Jeger- og Fiskerforening 
v/Camilla Jacobsen Eng 
Oppegårdveien 94, 1400 Ski 

 
  

 


