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2020 - Annerledes året

Alt var gjort klart til Årsmøte 13. 
mars, samme dag ble landet Co-
rona nedstengt. Takket være det 
kompetente styret ble årsmøte 
gjennomført digitalt etter mal fra 
NJFF som med mulighet til å votere 
over de ulike innstillinger i perioden 
18. mars til 20. mars. Videre måtte 
foreningens største aktivitet, jeger-
prøvekurs, avlyses umiddelbart. 

Påsken ble «avlyst» for alle de som 
ikke fikk dra på hyttene sine eller 
dra til sydligere områder. Med 
utenlands reiseforbud, restriksjo-
ner og karantener har nordmenn 
gjenoppdaget Norge som ferieland. 
Aldri har vel fergekøende vært len-
ger, campingplassene fullere og så 
mange ute på tur i skog og fjell som 
sist sommer. 

Etter å ha fått områdd oss har 
allikevel de aller fleste planlagte 
aktiviteter blitt gjennomført etter 
krevende Corona tilpasninger. Je-
gerprøvekursene ble raskt fylt opp 
og nye kurs satt opp. Solemskogen 
var ifølge tall fra Studieforbundet 
Natur og Miljø den foreningen med 

Forsidebilde:
Nirooja Mathyvathanan, Fiskesommer 2020. 
Foto: Rune Svendsen
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Året 2020 ble ikke helt som tenkt 
eller planlagt. Godt planlagt er 
halvt gjennomført sies det. Vi 
kastet oss rundt og gjennomførte 
det!

flest elever i 2020, og en andel av 
deltagerne med bestått eksamen 
på over 95 prosent.

Skyting i fjellhallen, leirdue instruk-
sjon på Løvenskioldbanen, dressur 
aktivitet, fasancup, introduksjons 
og fellesjakter i Sanner er gjennom-
ført. Kort sagt de aller fleste akti-
vitetene er gjennomført. All ære 
til alle som har stått for gjennom-
føringen i denne krevende tiden. 
Det vitner om et stort engasjement 
og at Solemskogen er en levende 

forening med viktige aktiviteter for 
medlemmene. 

Vi gratulerer vår naboforening Oslo 
Jeger- og Fiskerforening, Norges 
eldste jeger- og fiskerforening med 
sine 150 år. De er samtidig starten 
til Norges Jeger og Fiskerforbund, 
som også regner dette året som 
sitt grunnleggings år. Vi er glade 
for at vi, Oslos desidert største 
foreninger, har funnet sammen i et 
godt samarbeid. Det er viktig for 
begge foreningers positive utvik-
ling at vi samarbeider og utveksler 
erfaringer og ideer. 

Vi skulle ha feiret vårt eget 40 års 
jubileum i fjor og Norges Jeger- og 
Fiskerforbunds 150 års jubileum i 
år, men mye er avlyst eller satt på 
vent. Vi satser på å ta igjen når Co-
vid er borte vekk. Ikke noe er som 
en god fest!

Solemskogen JFF er med i Oslo 
Fiskeriadministrasjon, OFA. 2020 
har vært et meget turbulent år. 
Hele det valgbare styret ble skiftet 
ut på siste årsmøte, og daglig leder 
ble sagt opp. Siste ord er neppe 
sagt , vi har anmodet grunneierne, 
og da spesielt Oslo Kommune, om 
å rydde i flokene. En debatt om 
kultiveringsarbeidet og hvordan 
dette best kan organiseres og 
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legges til rette for bør være mulig å 
diskutere. 

Norges Jeger- og Fiskerforbund pu-
bliserte tidlig i 2020 en forsknings-
basert artikkel under tittelen Er 
utsetting av ørret bryet verdt? Det 
nedlegges store ressurser på utsett 
i Oslomarka som kunne vært benyt-
tet på andre måter. Vi er opptatt av 
transparens i forvaltningen og god 
tilrettelegging. En diskusjon om 
fritt fiske for alle i Oslomarka burde 
være innenfor rekkevidde, som del 
av et samlet innsats for god rekrut-
tering og deltagelse. 

En gledelig sak er at rype bestan-
den 2020 er større enn på mange, 
mange år her i sør. Rypebestanden 
har svingt dramatisk i alle år, helt fra 
man begynte å nedtegne obser-
vasjoner på slutten av 1800 tallet. 
De aller fleste rypeområder blir nå 
taksert før årets kvoter fastsettes. 
For fem år siden ble rypa rødlista, 
men rødlisten skal nå opp til ny 
vurdering. Blir rypa fjernet? Til tross 
for forskning i over 100 år er en 
bare blitt litt klokere på hva som 
gjør de store utslagene i bestan-
den. Det synes imidlertid sikkert at 
mattilgangen de første ukene etter 
klekking er avgjørende. I kaldt vær 
uteblir insektene som kyllingene 
ernærer seg av og de sulter ganske 

enkelt i hjel. Av predatorene er 
rødreven regnet som den farligste 
for hønsefuglene. Rødreven trives i 
skogen og på høyfjellet, en allsidig, 
altetende krabat! Det er viktig å 
holde denne bestanden nede, noe 
vi også må gjøre i våre terreng, slik 
at vi har en god levedyktig bestand 
på skogsfugl og rådyr. Gledelig at 
det ble felt rev også i fjor. Ser frem 
til flere fellinger i år, som del av vår 
viltpleie.

Det er planlagt mange gode tilbud 
og interessante aktiviteter for 
medlemmene og mange spesielt 
for våre ungdommer og mange 
kvinner. Solemskogen er blitt en 
foregangsforening for kvinnelige 
medlemmer. Det er takket være 
kvinnene selv! 

Jeg håper vi kan få gjennomført alle 
våre planlagte aktiviteter i år. Følg 
med på aktivitets kalenderen på Fa-
cebook og hjemmesiden. I mellom-
tiden er det bare å følge de Corona 
anbefalinger og pålegg som måtte 
komme, til beste for oss selv!

Skit fiske og god jakt.

Februar 2021

Lars Farnes
leder i Solemskogen JFF
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Jegerprøven – kanskje vår aller fremste 
kompetansearena
Som lokal jeger- og fiskerforening tilsluttet Norges 
Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) skal vi være mye. 
Opplæringsvirksomheten både bør og skal være 
bredt orientert, og er helt avgjørende for at jakt- og 
fiskeutøvelsen møtes med aksept av samfunnet. 
En viktig del av vår samlede opplæringsvirksomhet 
handler om utdanning av førstegangsjegere. 

Av: Emil Andre Os

Vårt målbilde har over mange år vært å holde posisjo-
nen som seriøs aktør for utdanning av førstegangsjege-
re. Dette målet oppfyller vi kun ved å være godt organi-
sert, forvalte et kompetent motivert instruktørkorps og 
ha på plass fasiliteter som muliggjør å samle deltagere 
over tid og mange samlinger. 

Innenfor jegerprøven har vi i dag fem autoriserte jeger-
prøveinstruktører. I tillegg er det ca 15 ressurspersoner 
som bidrar med instruksjon på den delen av jegerprø-
vekurset som handler om feltløypesamling og samling 
på skytebanen. Vi estimerer at det totalt nedlegges 
nærmere 2000 timer i arbeidet hos oss. 

For de fleste som deltar på jegerprøvekurs er dette 
første møtet med vår forening og Norges Jeger- og 

Fiskerforbund. De har forventinger til godt kurs og opp-
læringstilbud, og møter oss gjennom mange timer og 
over flere kvelder. Instruktørkorpset er blant våre aller 
fremste ambassadører. 

Jegerprøveåret 2020
Covid-19 er stikkordet. Vi var ikke langt ut i året før 
Covid også traff studiearbeidet med full kraft. Alle våre 
kurs ble midlertidig avlyst, skolelokaler stengt for utleie, 
opphold i eksamensgjennomføring og skytebaner satt 
på frys tidlig i år.

Når det igjen ble åpning for kursgjennomføring fra juni, 
omstilte vi kursprogrammet innenfor de rammer Mil-
jødirektoratet gir oss. Vi fikk på plass en leieavtale med 
Nordre Lindeberg Besøksgård for teorisamlinger og 
feltløype, med færre deltagere pr kurs, var rause med 
spriten og i kjørte et stramt regime innenfor myndighe-
tenes smittevernregler.

I løpet av et utfordrende 2020 fullførte 321 kandidater 
det obligatoriske jegerprøvekurset hos oss. Det gjør oss 
til Norges største arrangør av jegerprøvekurs innenfor 
Norges Jeger og Fiskerforbund, ifølge oversikt fra Stu-
dieforbundet Natur og Miljø pr 21. desember. 

Skyteinstruktører på jegerprøven.
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Vi har også svært gode resultater på den offentlige 
eksamen for våre kursdeltagere, hvor bestått andel på 
eksamen er godt på 90-prosent tallet.
I tillegg til avlyste kurs i mars, april og mai ble det avlyst 
to jegerprøvekurs i november som konsekvens av 
Covid-19. Vi har ingen rapporterte smittetilfeller på våre 
kursaktiviteter. 

Dette er jegerprøven
Hvis du skal på jakt, må du ha kunnskap om jaktbare 
arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og gjel-
dende regelverk. En vesentlig del av det obligatoriske 
jegerprøvekurset handler også om gode holdninger. 
Dette forventer samfunnet av oss. Nye jegere må der-
for ta jegerprøven.

Det obligatoriske jegerprøvekurset går over 30 timers 
undervisning, i en læreplan over ni samlinger. Det er 
mulig å organiserer kurset slik at enkelte samlinger 
gjennomføres samme dag. Vi får mange spørsmål rundt 
gjennomføringen av jegerprøvekurset i løpet av året, 
skyting utgjør kun en av samlingene og altså en liten del 
av den obligatoriske opplæringen.
Når det obligatoriske jegerprøvekurset er fullført, 
avlegges en offentlig elektronisk eksamen. Ved bestått 
eksamen registreres man i Jegerregisteret som gir rett 
til å utøve småviltjakt og fangst selvstendig, etter du er 
fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra fylte 
18 år. Jegerprøven kan gjennomføres fra året man fyller 
14. Om du er under 16 år, er det gode muligheter får å 
delta på opplæringsjakt under kyndig veiledning.

Opplæringsjakt: Opplæring i jakt og fangst
I løpet av kalenderåret man fyller 14 år og fram til fylte 
16 år, kan man delta i opplæringsjakt for å få opplæring 
i småviltjakt med våpen i tillegg til fangst av villmink, 
mår, rype og kråkefugl.

Fra det kalenderåret man fyller 16 år og fram til fylte 18 
år, kan man delta i opplæring på storviltjakt med våpen, 
forutsatt bestått jegerprøven og fullført skyteprøven 
for storviltjegere.  

For å delta som opplæringsjeger kreves samtykke fra 
foresatte og forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 
år. Tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og 
instruere opplæringsjegeren i forbindelse med jaktutø-
velsen.

Både jaktutvalget og ungdomsutvalget i Solemskogen 
JFF gjennomfører en rekke opplæringsaktiviteter gjen-
nom året, også rettet mot ungdomsgruppen.

Instruktør Frank Alvegg.

En viktig del av kursene i 2020.
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Slaktekurs
Tidlig i august testet studieutvalget ut et nytt kon-
sept til kurskatalogen, nemlig et slaktekurs. Det fo-
kuseres mest på selve jakten under jegerprøvekurs 
og det som skal skje etterpå blir ikke vektlagt så mye. 
Ved hjelp av egne resurser som stilte velvillig opp, ble 
et testkurs gjennomført og evaluert til at dette burde 
videreføres.

Av: Grunde Beisland

Frank Alvegg stilte fasiliteter som et flott småbruk, 
to elgkadavre og nydelige omgivelser til disposisjon. 
Egentlig hadde han satset på litt hjelp til slakt av egne 
geiter, men siden han er aktiv ettersøksjeger i kom-
munen dukket det altså opp to elger som var påkjørt 
til kurset. Det gav en ekstra dimensjon i vurdering av 
kjøttkvalitet og hva som raskt skjer med kjøttet etter 
avliving.

Utvomming, flåing, partering og til slutt skjæring i deler 
ble gjennomgått, med stødig veiledning av Leif Helland. 
Nødvendig utsyr til slakting ble gjennomgått. Nødven-
digheten av vedlikehold og sliping av kniver viste at 
noen er mer avansert enn andre, men alle trenger litt 
for at slakting skal fungere.

Nå vet alle hvor og hva medaljongen er og vi tror dette 
kurset vil bli populært når det igjen blir mulig med nor-
mal omgang igjen. 

Studieutvalget gjennomførte åpent kurs i november 
som var fulltegnet. Det ble både delt teori, vommet og 
partert. Deltagerne fikk med seg gryteferdig kjøtt og 
god kompetanse hjem. Spesiell takk til Frank Alvegg og 
Leif Helland. Vi tar sikte på å gjennomføre tilsvarende 
kurs i 2021, følg med på nettsidene våre og face. 
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Skogsfugljakt i Solemskogen
Fem deltakere møtte spent opp på Movatn stasjon kl. 
08:00 den 27/09-20 for å bli med på skogsfugljakt i 
Solemskogen. Kvinnekontakt og jaktleder tok dem 
godt imot og ga grundig informasjon om dagens jakt 
før alle dro nord i terrenget til Damputtene. Det var 
med en liten jaktcocker (Tessa) på 8 år i laget og den-
ne kom godt med. 

Av: Therese Nordling

Straks vi gikk innover fra veien lettet det en rugde og to 
orrfugler som fløy mot oss. Det hele skjedde så fort at 
ingen rakk å reagere, men de fleste fikk noe høyere puls 
og ble enda mer tent på vei videre innover. Jaktleder 
måtte rette litt på rekken noen ganger, men så ble det 
også lettere etter hvert. Kort tid etter, kom vi over en 
jerpe som vi ikke fikk skutt på, fordi vi støkket en orrha-
ne som vi dessverre skjøt bom på. Tessa tok en runde 
og sjekket for sikkerhetsskyld, men fant ingenting. Så 
gikk vi et stykke til innover, gjennom tett skog og litt 
mer kupert terreng. Etter ca 2 timer trengte vi pause og 
mat, så vi gjorde i stand et flott bål og grillet deilige pøl-
ser. Det var også kanelboller og sjokolade til den som 
likte søtt. Praten gikk godt og lenge, før vi ville ut igjen 
på nytt drev. Været holdt godt enda, overskyet var det 
hele dagen, men ingen regn. Det var ganske vått i bak-
ken, så vi skjønte at gode tursko er viktig. Etter nok et 
drev, valgte to av deltakerne å gi seg for dagen og forlot 
oss andre. Tre deltakere fortsatte med kvinnekontakt 
og jaktleder. En deltaker gikk da på en jerpe som vi ikke 
fikk skutt på og lykken ble stor da vi igjen fikk se en tiur 
seilende nedover skogkanten. Den ble bare sett etter 
med lengtende blikk og uten krutt i lufta. Stor spenning 
i den lille gruppen og hunden var fortsatt i god form. 
Tessa jobbet tett og jevnt hele dagen og jammen fikk vi 

enda en sjanse på orrfugl lenger ned i terrenget. Denne 
gangen datt fuglen og Tessa apporterte som en proff. 
Kom tilbake til matmor med en litt sprellende fugl i 
munnen. Jublende lag og bilder ble tatt. Da var gjengen 
fornøyd og trakk seg ned til movatn stasjon igjen etter 
omtrent 10 timer. 

Deltakerne ga gode tilbakemeldinger fra dagen, de 
hadde hatt det veldig spennende og tatt til seg både 
kunnskap og mot til å gå mer ut på jakt alene og 
sammen med andre. Og da var jo målet vårt for dagen 
også oppfylt. 

Håper på flere skogsfuglopplevelser senere. 
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Lars Nilssen – markavenn og ihuga ørretmester
Du har antageligvis allerede registrert mannen. Han 
har utgitt flere bøker, blogger på nettet, er filmpro-
dusent og foredragsholder. På vg.no kjenner du 
sikkert til Lars og Lars Blogg-TV, som følges av titu-
sener. Vi snakker selvsagt om Lars Nilssen. Selv om 
han i TV-sammenheng fisker både det ene og andre, 
er det først og fremst ørreten han brenner for. Når 
vi først har fått mannen i tale, er det to forhold vi er 
opptatt av, og vi snakker selvsagt sportsfiske. Lars 
Nilssen var med i OFA i mer enn 20 år og kjenner 
Oslomarka som sin egen lomme. Men det siste tiå-
ret har han for det meste svingt stang og snøre i de 
nordlige delene av marka. 

Tekst: Rolf Haakensen / Emil Andre Os
Foto: Lars Nilssen

- For snart 20 år siden var jeg så heldig å få leie en 
gammel seter nord for Mylla. Siden har det falt mest 
naturlig å bruke nærområdet her oppe, men det er 
også fordi jeg synes fisket her er mer interessant.   
Vannene pepres ikke med settefisk hvert eneste år 
som i OFA-vannene. Det er færre fiskere og her finnes 
alt fra små myrtjern til store sjøer.  

I tillegg til å være habil sportsfisker har Lars Nilssen 
også profilert seg som kunnskapsformidler og ivrig 
debattant om kultiveringsarbeidet for innlandsfiske. 

Men aller først Lars. Hvilke fisketips vil du først og 
fremst dele med våre 1500 medlemmer?

- Å være på rett sted til rett tid! Som fluefisker gjelder 
det å være på plass og på ballen når fisken spiser sys-
tematisk i overflaten, når du kan jakte på enkeltindivi-
der. For å treffe disse periodene mer enn på slump, må 
man ha en viss basiskunnskap om hvilke insekter som 

klekker hvor og når. Dette kan man lese seg til, men til 
syvende og sist er det antall timer og dager i felt som 
avgjør om du lykkes. 

Prioriter juni. Det er den beste måneden. I løpet av 
den måneden klekker de to døgnflueartene som 
gir mye vaking (den lille myrdøgnflua leptophlebia 
vespertina og den store innsjødøgnflua ephemera vul-
gata). Vanntemperaturen er ofte  optimal for ørreten 
(12 – 18 grader) og skogen står i full skrud. 

Det er en myte at ørretfiske er best på kvelden. Har du 
avmålt tid og mulighet til å velge, anbefaler jeg heller å 
fiske fra kl 11 – 16 enn fra 17 – 22. 

I vannene opp fra Hakadal, er det fin røye. Den går ofte i overflaten og 
beiter. Da kan den tas på flue. 

Når mørket siger på, trekker gjerne de store inn mot land.

Lars Nilssen

Filmet, regissert og produsert 
tv-serier som På fisketur med 
Bård og Lars, Tørrfluelan-
det-triologien og flere andre 
prisbelønte kort og dokumen-
tarfilmer. Foredragsholder og 
skribent.
Lars og Lars Blogg-TV som har gått på vg.no siden 
2011 i samarbeide med Lars Lenth.
Ga i 2017 ut boken Ørret - en beretning om hvordan 
kunstig befruktning, utenlandske gener og naiv drif-
tighet skapte Norges nasjonalfisk. Boka fikk svært 
gode kritikker. 
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Lars Nilssen – markavenn og ihuga ørretmester

En annen myte er ideen om at fisket er bedre jo lenger 
inn i skauen du kommer. De siste årene har jeg hatt ko-
misk flotte fiskeopplevelser innenfor ring 3 i Oslo. Noe 
av det mest absurde og morsomste jeg har opplevd 
med stang og snøre var da jeg kroket en ørret over to 
kilo i strømmen inn i den nederste Frognerdammen, 
ca 10 meter i luftlinje fra statuen Sinnataggen. Her har 
det aldri vært satt ut ørreter eller drevet noen form for 
fiskekultivering. Det er både betenkelig og påfallende 
hvordan vann og vassdrag hvor ivrige OFA–folk ikke 
har vært på ferde ofte gir større og flottere fisk. Dette 
henger ofte sammen med antall individer.

Nilssen har vært en tydelig stemme når det gjelder 
fiskekultivering, et tema han kan snakke mye om. I 
Oslomarka er Løvenskiold-Vækerø og Oslo kommu-
ne de to store grunneierne. I 1943 ble det gjort en 
avtale mellom disse og OFA at fisket i osloskogene 

ble tilgjengelig for alle gjennom et felles fiskekort. 
Avtalen gjorde det også mulig for OFA å sette i gang et 
omfattende kultiveringsarbeid for å styrke og øke ør-
retbestandene. I tiårene etter 2. verdenskrig var OFA 
et forbilde for liknende organisering og arbeid andre 
steder i landet.. 

- Settefisk har vært et mantra for OFA siden starten, 
og fortsatt er produksjon og utsettinger av ørretunger 
kjerneaktiviteten. Etter min mening er dagens fokus 
på settefisk både trist og feil. Da OFA fikk ansvaret for 
fisket i Oslomarka var ørretbestanden liten og / eller 
ikke-eksisterende i de fleste mindre vann og tjern. I 
dag finnes ørret i selv den minste myrputt, og ser en 
marka under ett er det heller for mye enn for lite ørret. 
Der det må settefisk til for å opprettholde et sportsfis-
ketilbud, bør det primært flyttes villfisk fra overtallige 
bestander, noe det blir flere og flere av. 

De siste 15 årene har nemlig vannkvaliteten blitt 
bedre, og klimaendringene begunstiger ørreten. I dag 
er surhetsgraden bare 10% i forhold til ved årtusen-
skiftet. Vinteren blir kortere og sommeren mer fuktig. 
Disse faktorene har bidratt til økt ørretproduksjon 
i mange små og halvstore vannsystemer i marka de 
siste tiårene.  

Et viktig fiskekultiveringsmål bør være at naturen 
skal klare seg selv. I den grad vi kan være behjelpelige 
(eller ikke gjøre noe som helst) med dette, bør kulti-
veringskreftene hovedsakelig settes inn her, ikke på 
kunstig produksjon av ørretunger i et overdimensjo-
nert og kostbart settefiskanlegg.

En ørret som denne, over to kilo, er ikke hverdagsfisk i marka. Men de 
finnes, og er man på rett sted til rett tid … 

Vårfiske etter vakende ørreter, som går langs land og tar fjærmygg, er noe av det mest spennende. Her har kollega og navnebror Lenth en flott ørret på 
kastehold. 
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Introjakt / Opplæringsjakt på Villsvin for 
kvinner, i Aremark 31.07- 2.8.2020
Fire kvinnelige deltakere fra henholdsvis Solemsko-
gen, Ås og Ski JFF la turen til Aremark for å prøve ut 
villsvinjakt sammen med Therese Nordling og Rune 
Svendsen, utvalgsledere i Solemskogen JFF. Det var 
opprinnelig planlagt tur i mai 2020, men denne måt-
te dessverre avlyses grunnet covid-19. Da vi la ut en 
ny mulighet for tur, ble det fullbooket etter bare to 
dager. Det viser hvilken interesse kvinner har for å 
komme seg ut på jakt. 

Av: Therese Nordling

Vi dro fra Oslo fredag klokken 17:00 og ankom huset 
vi skulle innlosjeres i ca. 18:30. Deltakerne ble meget 
fornøyd med fasilitetene som bestod av et nydelig tøm-
merhus på to etasjer, to store soverom med digre og 
deilige senger, dusj, toalett og stort kjøkken, samt flere 
spiseplasser og stue. Utenfor var en herlig idyllisk hage 
med egen brygge og båt i et relativt stort tjern. I tillegg 
fantes et lite anneks i hagen med to sengeplasser til. 
Det var også flotte sitteplasser i hagen og på verandaen 
utenfor med stor grill.

Etter litt utpakking fikk vi en kort gjennomgang om 
villsvinjakt generelt og kveldens planlagte jakt spesielt 
i regi av jaktlederne Rune Svendsen og Ole Thomas 

Sydnes. Jentene pakket om sekken og var ivrige med ut 
på postene de hadde fått tildelt sammen med hver sin 
instruktør. I stor spenning satt de fra ca. 21:00-02:00 
den første kvelden, uten at vi fikk noen fall av svin. 
Dog var det mange dyr innom noen av postene (rev, 
grevling, sørhare, rådyr) og en av postene fikk sett ei 
sugge med fire griser, samt en stor galte. Dessverre ble 
grisene vare for noe og sprang for fort vekk til at vi fikk 
en reell skuddsjanse. 

Dagen etter brukte vi til morgenbad og deilig sik-
ringskost, før vi fikk en omvisning av bestyrer Andreas 
Eklund på slektsgården Søndre Aspestrand som driver 
med omfattende produksjon av ca. 300 kjøttdyr (ku og 
okse) av typen fransk Blonde d’Aquitaine. Hele gården 
omfatter ca. 7000 mål terreng som også brukes til 
jaktmark. Vi var heldige å få tilgang til dette terrenget. 
Etterpå organisert familien Sydnes hagleskyting på 
egen gård med deilig oppvartning av frukt, boller, kaffe 
og eplemost. Jentene fikk vist sine ferdigheter og dro 
godt fornøyde tilbake til huset sitt og fikk badet nok en 
gang i solen, mens Rune Svendsen fikk dekandert sine 
fabelaktige kokkekunster på kjøkkenet og ved grillen. 
Det ble servert grillspyd av elg og Blonde d’Aquitai-
ne, sammen med et hav av deilige salater og tilbehør. 
Familien Sydnes og co` deltok ved middagen sammen 
med forpakter ved Aspestrand gården, og alle var 
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svært tilfredse med resultatet ved langbordet i hagen i 
strålende sol. 

Så kom kveldens siste mulighet for villsvinjakt for 
jentene som pakket sekken nok en gang med ivrig mot. 
Poster ble fordelt og alle gikk hvert til sitt med egen 
instruktør. Denne kvelden var det mindre dyr ute og litt 
vanskelig å holde seg våken etter den tunge middagen 
og en lang natt dagen før. Men like rundt 01:00 fikk Siv 
Strande seg en spennende opplevelse som hun sent 
vil glemme. Idet hun og instruktøren listet seg fra sin 
post til en annen post, oppdaget de ca. 20 villsvin som 
gresset på åkeren like foran dem. De smøg seg nærme-
re og Siv fikk lagt seg ned i gresset for å få godt anlegg… 
Hun siktet seg inn og trakk av et skudd som hun trodde 
traff. Instruktøren satte på lys for å sjekke om dyret falt, 
men det sprintet av garde. Vi kom flere til åkeren for å 
sjekke status. Det så ut som det ble bom, men så ble vi 
omsider oppmerksomme på litt lyst og boblende blod 
og tenkte at vi måtte sette i gang ettersøk. Men like 
etter, ca. 50 meter videre, fant vi dyret liggende med et 
perfekt treff i lungene. 

Stolt og lykkelig dro vi til gården for å slakte fallet 
sammen. Alle var blitt godt våkne og vi delte ivrig erfa-
ringer fra postene. Det var ei sugge på 69 kg (før slakt) 
og 36 kg etterpå. Den kvelden ble det påkostet en liten 
akevitt i huset. 

Godt fornøyde med flere erfaringer og nye bekjentska-
per, dro jentene tilbake til Oslo igjen på søndag rundt 
14:00. Det var stor interesse for flere jakter i området 
og generelle treff og kurs med jentene i etterkant av 
dette. 

Vi takker for samarbeidet med familien Sydnes og 
Eklund. Solemskogen jobber aktivt for å øke aktiviteter 
for jenter/kvinner, både på eget terreng og andre ste-
der fremover, samt at vi samarbeider på tvers av andre 
foreninger i Oslo for å få til flere felles arrangementer. 
Så følg med i aktivitetskalenderen, på nettsidene og 
facebook for flere muligheter. Kanskje nettopp du få 
være med på en liknende opplevelse neste gang. 

En jakthistorie

De fleste husker vel sitt første selvskutte vilt, og min 
jakthistorie er fra denne dagen. Jeg var helt fersk jeger, 
og det var en strålende dag i slutten av september på 
jakttur med kjæresten. Ved et idyllisk vann i Hedmarks 
dype skoger spottet vi to ender. Endene her er utrolig 
skvetne. Vi la en strategi med en som står på lur i buske-
ne med hagla klar på den ene siden av vannet, mens 
den andre driver fuglene over på skuddhold. Den må 
også være på svømmehold. Siden vi ikke har hund, må 
den som skyter også være apportør, og svømme ut for 
å hente fuglen i det høstkalde vannet! 

Strategien var en suksess, og jeg fikk en ungfugl av 
toppand. Helgen etter dro vi tilbake til samme sted, og 
fikk den andre fuglen med samme strategi! Sammen ble 
de to endene til et nydelig, selvskutt måltid på selveste 
nyttårsaften. 

Hilsen Tine Larsen 
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Introjakt på elg i Gausdal
Solemskogen JFF og ungdomsutvalget fikk høsten 
2020 anledning til å arrangere introjakt på elg i sam-
arbeid med Oppland JFF, Gausdal JFF og Gausdal 
Fjellstyre.

Tekst: Rune Svendsen
Foto:  Ryan Kristiansen m.fl.

Kurset ble holdt 2-4 oktober i gamle Ormtjernkampen
nasjonalpark. Det var syv påmeldte deltakere fra Solem-
skogen JFF, og fire instruktører

Møtested var på Høvrestad hytte, en stor hytte med 
gode fasiliteter. Etter ankomst var det gjennomgang og 
planlegging av jakta, orientering og utdeling av poster. 
Bruk av elektroniske hjelpemidler som hundepeiler og 
Wehunt ble grundig gjennomgått.

Fredag morgen, som var første jaktdag bar det ut til de 
tildelte poster, mens hundeførere gikk til området hun-
dene skulle slippes. Første drev var rolig og etter båling 
og mat på vei til drev to ble det observert ku og kalv på 
vei til post, og spenningen steg betraktelig.

På andre drevet første dag var det skifte av hund og 
en piggokse ble tatt ut ganske kjapt. Dyret beveget 
seg forbi en av postene i stor fart og det ble ikke løsnet 
skudd, fortsatte forbi resten av post rekka, men dess-
verre utenfor skuddhold. 
Lørdag ble det nok en spennende dag med uttak av ku og 
piggokse, mye «action» men ingen felling denne dagen.

Søndag var siste sjanse, og det ble sluppet to hunder, 
og etter en kort stund var det uttak av en elgku. Kua 
beveget seg over ei myr mot postrekka og stoppet 
tretti meter fra posten der den møtte sitt endelikt av et 
perfekt skudd og gikk i bakken.

En stolt jeger fikk felt sin første elg.

Like etter passerte en piggokse naboposten, sannsyn-
ligvis samme dyr som var observert tidligere på dagen.
Alle deltakerne samlet seg på fallet, vomming ble 
demonstrert og siden dyret ikke lå langt fra veien ble 
det buksert dit ved hjelp av rå muskelkraft. Deretter var 
det flåing og slakting. Kua veide 169 kg, hjerneprøve 
til CWD testing ble tatt og dyret ble så partert slik at 
deltakerne fikk med seg kjøtt hjem.

Alle fikk brukt kniven og vært med på oppstykking, slik 
at læringsinnholdet var stort.
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Kommentarer fra deltakere:
«Alt i alt var det en veldig lærerik tur, og jeg håper 
flere får mulighet til å delta i fremtiden. Elgjakt er 
vanskelig å starte med hvis du ikke kjenner noen 
eller har eget terreng. 

Det som fungerte veldig godt
• Lokalkjente instruktører
• God informasjon før vi dro ut hver morgen
• Hytte med grei standard og gode muligheter 

for
 å tørke klær
• Vi hadde nok biler og hunder
• Fritt dyr»

«Svært godt fornøyd med jakten i sin helhet. 
Flinke instruktører, og veldig godt vertskap. Veldig 
pent område, med kombinasjon av fjell og skog. 
Mye elg i området, masse spor og mye elg innom 
post.»

Ungdomsutvalget tar sikte på at dette blir en årlig 
foreteelse.
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Skole som samarbeider med Solemskogen
På Vaggestein jobber elevene med å lage dyrefigurer 
til Solemskogens jegerprøvekurs.

Av Lærere og elever på Vaggestein

Elevene ved Sollerudstranda skole, avdeling Maridalen 
har en lang historie med å samarbeide med Solemsko-
gen jeger- og fiskerforening. I høst fikk vi i oppdrag å 
lage dyrefigurer til studieutvalget. Disse skulle brukes til 
jegerprøvekurs, der én av samlingene er en natursti. 
Elevene har funnet bilder i stor størrelse på nettet. Vi 
har kontaktet fotografene og fått tillatelse til å bruke 
bildet. Så har vi samarbeidet med en kopibedrift og fått 
de printet på plastplater og skåret de ut. Instruktørene 
var storfornøyde med rådyret vårt og i skrivende stund 
er vi i gang med produksjon av flere fugler og dyr.

Litt om skolen
Skolen, som ligger på Nedre Vaggestein gård i Marida-
len, ble startet av en foreningslegende, Klaus Hennig, 
en gang på 80-tallet. Skolen lever i beste velgående, og 
samarbeider fortsatt med SJFF. 

Vi er en ungdomsskole med elever fra hele Oslo. Det 
er en frivillig skole, der elevene selv søker seg til skolen 
om man har lyst på en skolehverdag der man er mye 

ute og får muligheten til å jobbe. Vi driver blant annet 
med vedproduksjon og har flere SJFF-medlemmer på 
kundelisten. Elevene kan også ta jegerprøven i regi av 
skolen. 

Leander, Sidi og Solan poserer med en flott bukk.

8.klassing Solan limer bein på rådyret. Ekte eller plast?
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www.toyota-oslo.no

TOYOTA OSLOOPPSAL
Østmarkveien 25
23 12 60 00

SKØYEN
Drammensveien 161
22 51 01 00

KOLBOTN
Peder Sletners vei 2
66 80 19 80

ØKERN
Kabelgaten 6
22 70 02 00

*Inkl. frakt, lev.- og reg.omk. 12 200,- / 9 720,- ekskl. mva (Proace Electric). **Makstøtte gjelder Proace Electric 75 KWt Comfort, støtte sum innhentet 25.01.21. Støtte gjelder ved 
kjøp gjennom firma. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: RAV4 PLUG-IN HYBRID: 0,13 l/mil, 65 km og 29 g/km og 0,83 mg/km. Proace Electri: 0. Vi tar forbehold om trykkfeil. 
Avbildet modell kan ha ekstra utstyr.

Fra 514 200,-*

NYE

RAV4
PLUG-IN

HYBRID

NYE

PROACE
ELECTRIC
Kvalifiserer til inntil  
32 937,- i støtte  
gjennom ENOVA**

Fra 364 061,-*
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Ettersøkshunden Samba har vært ute og trent. Med fører og avtroppen-
de dommer Anne Lise Kaarbø.

Jaktmotstanderen som ble jaktidiot, 
hundefører og ettersøksdommer 
i regi av SJFF

Leiv Mørkved Helsingen er 62 år ung og eier av 2 stri-
håret dachser og 1 strihåret vorsteher. Bruker mye tid 
med ulike aktiviteter med hundene, jakter på rype, 
storfugl, elg, hjort og rådyr. Utdannet dommer blod- 
og ferskspor, holder blodsporkurs, bidrar som hjel-
peinstruktør på jegerprøvekursene, går som hunde-
fører på ulike jaktlag og er medlem av jaktutvalget til 
SJFF. Leiv har også har vært sekretær for foreningen i 
flere år på 90-tallet.

Av: Leiv M. Helsingen
Ettersøksdommer, kursansvarlig ettersøk og medlem i jaktutvalget i SJFF

SJFF ble som kjent stiftet i 1980. På den tiden var jeg en 
innbitt jaktmotstander. Som mange har erfart , kjær-
lighet gjør blind, og min svigerfar introduserte meg for 
denne livsoppslukende aktiviteten. Det startet med 
rypejakt, behovet for hund meldte seg. Det ble strihå-
ret vorstehhund Bajas, så vorsteher nr 2 og 3…..

Etter hvert fanget rådyrjakt interessen, og det ble 
kjærlighet ved første blikk når den første strihårete 
dachsen vår Ruff kom i hus i 1995. Vi lærte fort at her 
var det mye hund i en liten kropp. 2 år senere var han 
drevchampion, men dagen etter tapte han mot toget 
på jakt mellom Snippen og Sandermosen. Samme kveld 
dro vi og hentet Fant, og så ballet det på seg med dachs 
nr 3, 4…. 

I 1995 begynte SJFF i det små med jevnlig trening i å 
legge og gå blodspor, drevet av Svenna Skjønhaug og 
Jørn Skaug. De to var nære jaktkompiser av Anne Igsi, 
som var en pioner mht blodspor og ettersøk i dachs-
hund miljøet. De visste hvilket regelverk som var på vei, 
og kravet om tilgang til godkjent ettersøkshund ved 
jakt på elg, hjort og rådyr kom i 1996.

Anne Lise Kaarbø og Klaus Hennig stilte med ungdach-
sen Tinka på disse treningene. Etter hvert ble Tinka 
godkjent ettersøkshund og fikk drevchampionat. 
Interessen for blodspor var vekket, og Anne Lise ble og 
er fortsatt en pioner i klubbens arbeid på området. Fra 
1998 startet klubben kurs i å legge og gå blodspor. Det-

Forfatter Leiv M. Helsingen med to av sine hunder.



VEIDEREN 2021  17

te utviklet seg, og på begynnelsen av 2000-tallet var 
de fleste ettersøkshundene i Oslo-området utdannet i 
regi av SJFF, så også mine!

Anne Lise ble godkjent dommer for blod- og ferskspor i 
2008, og hun har siden da dømt bevegelige prøver for 
SJFF og ordinære/bevegelige prøver for andre klubber 
og foreninger. Hun var dommer på NM i 2017, og har 
vært i fallvilt/viltnemda i Frogn fra 2014 til utgangen av 
2020. Hun og Klaus trakk seg i forbindelse med sam-
menslåingen av Ås og Frogn Viltvakt.

Anne Lise er ingen ungdom lengre, og hun ønsket at en 
annen skulle overta og videreføre kursvirksomheten 
på ettersøksområdet. Jeg ble forespurt om å overta 
ansvaret for dette i 2018. I noen år før dette hadde jeg 
vært hjelpeinstruktør på Anne Lise sine kurs, men min 
primærinteresse var bare å sikre ettersøksgodkjenning 
på mine dachser ut fra et jaktperspektiv.  

Siden dette har jeg med god hjelp fra Anne Lise og man-
ge dyktige hjelpeinstruktører driftet kursene videre.  Vi 
har hatt stor pågang av ekvipasjer av nær sagt alle typer 
raser. Dette er givende arbeid, og svært moro å se hvor 
fort hundene lærer seg å gå blodspor og eierne lærer 
seg til å lese sine hunder. Det er alltid stor progresjon 
gjennom utedagene. Typisk ser vi frustrerte eiere etter 
1.utedag, deretter stolte og motiverte eiere etter ute-
dag 2 og 3 som er motiverte til å fortsette treningen.

Fofatteren Leiv M. Helsingen med en okse som stod til sølv..

I 2019 ønsket Anne Lise å trappe ned på dommer-
oppdragene, og SJFF har derfor i 2020 ikke hatt noen 
bevegelige blod- og fersksporprøver. Klubben ønsket 
imidlertid å videreføre også dette arbeidet, og jeg påtok 
meg derfor å gå dommerutdanningsløpet. I utgangs-
punktet tenkte jeg at dette var litt skummelt og var 
usikker på egne evner, samtidig som det var spennende 
og utfordrende. Men har man sagt a, så får man si b og c 
også. Å være dommer er svært spennende, og gjennom 
sine vurderinger er man en viktig premiss-leverandør 
for den systematiske avl som foregår i regi av NKK og 
de enkelte oppdretterne. Det er derfor så viktig å være 
objektiv, være oppdatert på regelverk,  og dommerens 
integritet må aldri trekkes i tvil.

Grunnet covid 19 ble nesten alle hundeaktiviteter utsatt 
eller avlyst våren og forsommeren 2020. Det ble derfor 
en veldig hektisk utdanningsperiode. Alle prøver i april 
og mai var avlyst, så først 7 juni fikk jeg gått mine første 
blodspor som dommerelev. Det gikk slag i slag hele juni, 
juli og august. 11. september mottok jeg så beviset: ” 
Dommerautorisasjonen for Ettersøk”, dette etter å ha 
dømt ca 50 blodspor som elev/aspirant, gjennomført 
etikkurs og dømt mange ferskspor. Uten uvurderlig 
støtte og tilrettelegging fra Follo- og Østfold Dachs-
hund klubb hadde dette ikke vært mulig. De gjennom-
førte bla etikkurs med meg som eneste deltager!

En lang historie kort:
I 2021 er SJFF igjen på terminlista for bevegelige blod 
– og fersksporprøver, og våren 2021 blir det, som alltid, 
nytt grunnleggende kurs i ettersøk og blodspor.

Avtroppende dommer Anne Lise Kaarbø med basset fauven Samba.
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Jegerprøveprat fra jegerinnene 
2020 var året som ikke skulle bli som andre år. I 
skrivende stund har vi rukket å bli profesjonelle 
covid-19-motstandere, selvutnevnte lerdue-bom-
mere, men dog jegere med store hjerter! 

Tekst: Karianne Mydland og Kaja Løvvik
Foto: Therese Nordling

Det skulle allikevel vise seg at nettopp pga covid- 19 
fikk to ellers travle frøkner ut fingeren og gjennomfør-
te jegerprøvekurset. Det skulle vise seg å være starten 
på et livslangt vennskap med en felles lidenskap. Det 
har og åpnet dører til et univers vi ikke kunne drømt 
om. 

Det finnes ingen hemmelig oppskrift for å bli en dyktig 
jegerinne, ei er det heller ikke en dans på roser. Dette 
vennskapet startet på en benk som står på tunet til 
Lindeberg gård. Der en noe overlegen frøken satt med 
solbriller på, selv om det var overskyet. Den andre 
kommende jegerinnen klarte ikke å dy seg og bumpet 
ned på samme benk for å spørre hva årsaken til disse 
solbrillene var, det var jo trossalt ikke sol. Det skulle 
vise seg at dette var tidenes isbryter, da solbrillefanto-
met hadde en kraftig allergisk reaksjon på begge øyne. 

Vi meldte oss opp, etter mange år med stadige tan-
ker om å nå målet om å kunne kalle seg jegerinne, 
men tidsklemma, tafatthet og prokrastinering ble det 
utsatt. Men, med all den overflødige tiden covid-19 
skapte, satt jentene tross alt klare på startstreken for å 
la Frank Alvegg lede oss inn i jegerriket. 

Kurset består av 6 kurskvelder basert på teori og prak-
sis. Vi fikk praktisk opplæring i GPS, kart og kompass, 
bruk av alt for dyre kikkerter og en eksotisk tur med 
figurer i 100- meterskogen bak Ikea på Furuset. 
Det som er så flott med jegerprøvekurset hos So-
lemskogen JFF er at man i trygge, humoristiske og 
inspirerende rammer, og som nyklekket jegerspire blir 
man ivaretatt og veiledet av engasjerte og erfarne læ-
remestre fra øverste hylle. Latteren sitter løst og det 
er stor takhøyde for å stille rare spørsmål og ikke minst 
komme som den man er.

Vi visste lite om hva vi skulle forvente oss, men ble po-
sitivt overrasket over det høye nivået og engasjemen-
tet fra elever og instruktører. En mer imøtekommende 
gjeng skal man se langt etter. Alle var der for samme 
mål og et komprimert covid-19 kurs ble vel gjennom-
ført og to nye jegerinner entret jaktriket. 

Høsten 2020 startet med mange lerduebom og høy 
frekvens på skytebanen, men det var ikke helt skive-
bom fordi vi ble raskt innlemmet i forbundet og enga-
sjert i flere spennende jaktturer i regi av Solemskogen 
JFF. Jaktturer hvor vi som helt ferske jegerinner har 
møtt andre mer erfarne jegere og fått videre god opp-
læring og oppfølging på veien for å bli mer treffsikre 
og habile jegere. Ikke minst har det vært med på å fyre 
opp under lidenskapen for jakt, fiske og friluftsliv.

Selv om vi går inn i det nye året med tomme frysere 
gleder vi oss til fortsettelsen, med uforglemmelige 
jaktoppleveler og nye vennskap. Vi takker for et vel 
gjennomført jegerprøvekurs, og ikke minst for at 
Solemskogen JFF har lagt til rette for at vi som ferske 
jegerinner føler oss trygge på å ferdes inn i jegerriket.    
Vi ønsker alle i Solemskogen et innholdsrikt jaktår! 
Skitt jakt!

Hilsen K&K
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Bjørn Hegde.

Årsmøte 10. mars på Trollvannstua

Solemskogen JFF avholder sitt årsmøte på Trollvannstua, 
Trollvannsveien 3, 0490 Oslo, i Grefsenkollen

Tid: Onsdag 10. mars kl. 19:00. Det blir servert varm mat og drikke.

Saksdokumenter kan lastes ned her:  www.solemskogen.org
OBS! Skulle Covid restriksjoner forhindre møtet blir det gjennomført på nett.

Vi vil annonsere endringer på nettsiden vår og Facebook.

Velkommen!

Knivmakeren Bjørn Hegde
Av: Therese Nordling

Solemskogen JFF ønsket å gjøre litt stas på noen av 
ressursene sine tidligere i år, og hva er vel bedre gave 
enn en kniv til en ekte jeger. Vi fikk derfor laget noen 
kniver med foreningens logo på slira. Mannen bak 
knivene heter Bjørn Hegde. Han er en enkel mann fra 
Refstad i Oslo og er i utstrakt grad selvlært. Knivene 
er særlig produkter av valbjørk, hvaltann/elghorn og 
ibenholt og han bruker kniv, rasp, sag, bor og sandpa-
pir, så det er bokstavelig talt hjemmelaget håndarbeid. 
Bladene er i all hovedsak smidd, dog han kjenner i 
liten grad opphavet til disse. Han sier at om en skal 
kjøpe materialene hos forhandlere går vinninga fort 
opp i spinninga. Han er derfor god venn med finn.no 
og reiser over hele Østlandet for å finne gode emner 
til knivene. 

Han forteller: Min første kniv laget jeg for 30 år siden 
sammen med en ungdom jeg hadde et spesielt ansvar 
for. Jeg synes det var en artig aktivitet og da jeg hadde 
tilgang på diverse dyrehorn, ble det til at jeg laget 
en del kniver til familie, venner og kjente. Den gang 
laget jeg også små kniver som ørepynt til bunader. 
Så skjedde det, at vi hadde innbrudd i huset, og hele 
knivsamlingen til sønnen min og alle knivene jeg had-
de laget for levering, forsvant. Lufta gikk litt ut av meg 
og knivmakerutstyret ble dessverre lagt bort. Så kom 

sommeren 2020 og jeg sa til kona at det hadde vært 
artig å lage kniver til de tre barnebarna når vi skulle så 
være mange uker på hytta. Det ble kniver til barnebar-
na, men foreldrene deres ville også ha kniv, og så kom 
det andre innom hytta og viste interesse. Dermed ble 
det en viss produksjon, og da kona la ut noen bilder på 
Facebook, tok det av - ikke minst takket være en viss 
representant fra Solemskogen Jeger & Fisk. 
Bjørn driver ingen storproduksjon og er heller ikke 
interessert i det, men han synes det er artig å holde 
liv i en gammel og kjær hobby. Han lager kniver på 
bestilling og gjerne med eget materiale. Så om du har 
et gevir du ikke har hengende på veggen, men kunne 
tenke deg å bruke som knivskjefte eller om du har 
spesielle ønsker om design - ta kontakt med Bjørn på 
mobil 92027891 eller e-post: bjorn.hegde@getmail.
no. Knivene koster stort sett under 1000 kroner. Du 
kan også henvende deg til Therese Nordling, leder for 
kvinneutvalget i Solemskogen, på mobil 99001744 
eller therese.nordling@gmail.com, om du vil donere 
noe materiale. 
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Ungdomsutvalget i 2020
Ungdomsutvalget er et av flere utvalg i foreningen, 
hvert utvalg har sitt «fagområde» som aktiviteter 
fokuseres rundt. Som en av landets og hovedsta-
dens største foreninger er den samlede aktivitet 
stor og mangslungen.

Tekst og foto: Rune Svendsen

Året 2020 har vært et svært spesielt år, men utvalget 
har allikevel klart å gjennomføre både kurs, fiskesom-
mer for barn og unge, og ikke minst en god del intro-
jakter.

Gode samarbeidspartnere er nødvendig for gjennom-
føring av våre aktiviteter, og i 2020 samarbeidet vi 
med flere aktører, både private og andre foreninger og 
fylkeslag.

Villsvinjakt og harejakt blir gjennomført i samarbeid 
med Sydnes gård i Østfold ikke lang fra grensen til 
Sverige, på fiskesommerarrangementet har vi samar-
beidet med Furuholmen Friluft, på elgjakt har vi sam-
arbeidet med NJFF Oppland, Gausdal JFF og Gausdal 
Fjellstyre.

Vi samarbeider med NJFF Oslo om introjakt på rådyr 
både på Håøya, men også i Maridalen og Sørkedalen.
Utvalgsleder har også kurs i våpenstell og puss.
Samarbeid på tvers av foreninger og med private er 
derfor svært viktig for at vi kan gjennomføre mange 
av våre aktiviteter.

Vi skal ikke glemme foreningens utrettelige innsats for 
våre egne introjakter i vårt nærområde i Maridalen.
For 2021 blir det i tillegg satt i gang skyting i Fjellhal-
len i samarbeid med NJFF Oslo, som et tilbud rettet 
særskilt mot ungdom og kvinner.

Etter hvert som pandemien slipper taket, vil aktivi-
tetsnivået øke og vi kan se frem mot mange spennen-
de aktiviteter.

Ungdomsutvalget vil også søke å utvide utvalget og 
tilby ressurspersoner riflekurs og standplasslederkurs 
slik at både aktiviteter og rekruttering settes i fokus.
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Deltakerbilde.

Fasancupen 2020
Søndag 1. november 2020 gikk Solemskogen JFFs 
årlige Fasancup av stabelen hos Østfold Kennel og 
Hundesenter i Hobøl. Fasancupen i Solemskogen JFF 
er en uformell prøve for våre medlemmer. Løper hun-
den etter så er ikke det så farlig. Den må ta stand og 
få fuglen i lufta! Det viktigste er se hundene i arbeid, 
treffe andre medlemmer og ha det gøy. 

Av: Ingunn Orthe

Opprop var klokken 09.00, hvor vi alle holdt god 
avstand til hverandre. Prøveleder Erik Telle ønsket 
velkommen og dommere Jan Ulvin og Fredrik A. Walby 
ropte opp hvert sitt parti. Vi var i alt 20 hunder.  Vi 
kjørte ut til terrenget og årets Fasancup var i gang.  Det 
hadde regnet i flere dager og terrenget var vått, men 
det var heldigvis stort sett opphold under cupen.
I innledende runder fikk hver hund to slipp. Noen 

Stemingsbilde fra dagen.

Fra venstre Dommer Fredik A. Walby, Tore Kopseng med klm Vier-
høgdas Jeppe (tredje plass og beste unghund), John Arne Medalen 
med IS Raudsildras Chino (første plass), Svein Mjøen med ES Tiurfo-
tens Thelma (andre plass), Dommer Jan Ulvin.

hunder utmerket seg og lykkes med godkjente fuglear-
beider. Resultatene etter to slipp ble tatt med videre i 
finalen. Det var fugl i begge partier.

Partiene møttes til lunsj hvor vi denne gangen hadde 
medbrakt matpakke. Vi hadde bål og stemningen var 
på topp. Dommerne informerte om at alle hunder var 
videre i finalen uansett resultat i innledende runder.

I finalen gikk alle samlet. Det var 5 hunder som kom i 
fugl. Vinneren av Fasacupen 2020 ble John Arne Meda-
len med IS Raudsildras Chino, andre plass til Svein Mjø-
en med ES Tiurfotens Thelma og tredjeplass ble tildelt 
Tore Kopseng med KLM Vierhøgdas Jeppe (10 mnd). 
Jeppe ble dermed også vinneren av unghundpokalen. 
4. plass gikk til Lars Oma med ES Lerke og 5. plass til Per 
Otto Holstad med ES Orrlidens Grom Evert.

Solemskogen JFF takker alle deltakere for en flott dag.

Fra venstre Dommer Fredik A. Walby, Tore Kopseng med klm Vier-
høgdas Jeppe (tredje plass og beste unghund), John Arne Medalen 
med IS Raudsildras Chino (første plass), Svein Mjøen med ES Tiur-
fotens Thelma (andre plass), Dommer Jan Ulvin.
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Gratulerer med 150 år
Av: Knut Arne Gjems - Leder i NJFF 
Eldar Berli - Generalsekretær i NJFF 
Gjengitt med tillatelse fra Jakt & Fiske.

Vinteren 1871 kom den første rådyrbukken vandren-
de inn i Norge. Samme året ble Norges Jeger- og 
Fiskerforbund stiftet, da under navnet Norsk Jæ-
ger-& Fisker-Forening. I år fyller vi 150 år, det skal vi 
selvsagt markere og feire. 

Jakt, fiske og fangst representerer en ti tusen år 
gammel tradisjon her i landet. Det er vår kulturarv, 
bokstaelig talt hogget i stein, som du blant annet kan se 
i helleristningene i Alta. Denne arven, med høsting av 
naturressursene, lever i beste velgående gjennom vår 
visjon: Jakt og fiskeglede til alle for alltid. Skifte av logo i 
jubileumsåret gir assosiasjoner til gamle helleristninger, 
samtidig som den har en stil tilpasset dagens kommuni-
kasjonskanaler. 

I et jubileumsår er det fristende å se seg tilbake. Å 
kjenne sin historie er viktig, men vi velger å bruke 
jubileumsåret 2021 til å rette blikket framover. Verden 
rundt oss forandres, det tvinger også en organisasjon 
som NJFF til fornyelse. 

Å fylle 150 år er en begivenhet. I norsk sammenheng 
er det ikke mange organisasjoner som kan vise til en 
like lang historie. Norsk Jæger-& Fisker-Forening var en 
forening forbehold den sosiale og økonomiske eliten i 
gamle Kristiania. Målet var å styrke sportsjegernes sak 
overfor Stortinget og gi grunneierne enerett til å utnyt-
te småviltet. På mange vis var det en kamp mellom rik 
og fattig, og mellom by og land. Først etter sammen-
slåing med Arbeidernes Jeger- og Fiskerforbund og 
Norges Sportsfiskeforbundet på 1950-tallet, ble NJFF 
den demokratiske organisasjonen vi har i dag. 

Etter andre verdenskrig har NJFF blitt en landsomfat-
tende interesseorganisasjon for jegere og sportsfiskere, 
og har med sine godt over 100 000 medlemmer vokst 
til en «folkebevegelse». Antallet medlemmer gjør at vi 
blir lyttet til av myndighetene. Kjøttvekta teller. Sam-
tidig er vi på dine vegne opptatt av å fremstå seriøst 
og etterrettelig. Saker vi bringer til torgs skal være 
kunnskapsbasert. Det inngir tillit blant politikerne og i 
forvaltningen. 

Og oppgavene blir ikke borte i et jubileumsår. Miljøut-
fordringene står i kø og er gjenstand for oppmerksom-
het, nasjonalt og internasjonalt, som aldri før. Det er 
nok å nevne oppdrettsnæringens trusler mot villaksen, 
i form av rømninger og lakselus, utbygging av vindkraft 
i urørte naturområder og global plastforsøpling. 

I Brüssel har man nylig diskutert et forslag om å forby 
jakt på 10 prosent av Europas naturområder. Her hjem-
me opplever vi stadig oftere at våre lokalforeninger 
trenger hjelp for å beholde sine skytebaner, og ulven 
skaper ut- fordringer for den tradisjonsrike jakta med 
løshund. Samtidig ser vi en samfunnsutvikling hvor et 
økende antall mennesker får et fjernt forhold til natur. 
Desto viktigere er et NJFF som står på barrikadene for 
jegeren og sportsfiskerens interesser. Vi må jobbe med 
politisk påvirkning og være der beslutninger tas. 

Jakt, fiske og friluftsliv står fjellstøtt her i landet. Over 
500 000 nordmenn har jegerprøven, 86 prosent av 
Norges befolkning har tiltro til at jakt utøves på en god 
måte. Det er en tillitserklæring vi må sørge for å ivareta. 

På tampen av fjoråret fikk vi en gledelig hilsen fra slot-
tet. Hans Majestet Kong Harald, dedikert jeger og lak-
sefisker, ønsket å være Norges Jeger- og fiskerforbunds 
høye beskytter i fem nye år. Det setter vi stor pris på. 

Koronapandemien har preget verdenssamfunnet det 
siste året. Sammenlignet med eksempelvis idretten, 
har vi som interesseorganisasjon for jegere og sports-
fiskere, sluppet billig unna. Våre aktiviteter er da også 
noe av det tryggeste man kan holde på med under 
pandemien. Det er helsefremmende, både psykisk og 
fysisk, samtidig som det gir oss verdens beste råvarer 
på bordet, 

Mye av nøkkelen til aktivitet ligger hos våre 570 lo-
kalforeninger. Det er lokallagene som er NJFF. Det er i 
lokalforeningene vi har tusener av ildsjeler og tillitsvalg-
te som drifter skytebanene våre, som kultiverer sjøør-
retbekker, redder rådyrkillinger i slåtten – og lar barn og 
unge få oppleve de samme gleder som gjorde deg til 
jeger og sportsfisker. 

Takk til dere alle, og gratulerer med 150 år! 

Knut Arne Gjems. Eldar Bergli.
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Prisliste jakt i Sanner og Lørenskog  2021

Jaktform Jaktkort Fellingsavg. 

Bukkejakt senior 1.600,- 600,- Jakt fra 10. aug - 24. sept.
Bukkejakt junior 1.300,- 600,- Jakt fra 10. aug - 24. sept.
Småviltjakt sesong senior 2.000,-  Jakt fra 10. sept - 23. des.
Småviltjakt sesong junior 1.700,-  Jakt fra 10. sept - 23. des.
Fellesjakt rådyr senior 1.500,- 500,- Avgift for skutt rådyr
Fellesjakt rådyr junior 1.200,- 500,- Avgift for skutt rådyr
Dagskort småvilt senior 400,- pr.dg 0,- Selges på Inatur fra 25. sept.
Dagskort småvilt junior 300,- pr.dg 0,- Selges på Inatur fra 25. sept.
Dagskort fellesjakt rådyr senior 400,- pr.dg 500,- Avgift for skutt rådyr
Dagskort fellesjakt rådyr junior 300,- pr.dg 500,- Avgift for skutt rådyr

Bukkejakta varer frem til 24. september.
Fellesjakt starter 25.09 ihht terminliste som publiseres på web siden.

Dagskort på rådyr gir rett til felling av 1-rådyr og utløser fellingsavgift kr.500,- ved fall
Alle som jakter rådyr MÅ ha skriftlig ettersøksavtale, dette er inkl i kortet
Opplæringsjakt på rådyr ihht terminliste, max 3 personer pr. jaktdag,
Påmelding til fellesjakter innen fredag før jakta til kontaktperon for gjeldende dato.

Småviltjegere SKAL sjekke hvor det er fellesjakt i helgene pga sikkerheten. (terminlista)
Pga mange turgåere henstilles det til småviltjegerene å ikke jakte i Øvre og Nedre Movann.
Les øvrige jaktregler som ligger på websiden.

Dagskort småvilt, predator og fellesjakt rådyr kan kjøpes via Inatur.
Dagskort for småvilt er ikke tilgjengelig før 25/9, kun jakt for de med sesongkort fra 10/9.

Søknadsfrist småvilt og fellesjakt rådyr 1. juni.

Søknadsfrist bukkejakt rådyr 30. april.

Søknad sendes: jakt@solemskogen.org
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Solemskogen JFF  har i en årrekke disponert et jaktterreng i
nærområdet (Oslo), og tilbyr dette til sine medlemmer.

Terrenget leies av Løvenskiold. Foreningen skal organisere
jakten på en forsvarlig måte, drive viltstell samt tilby

opplæringsjakt for våre medlemmer. Det arrangeres på
høsten årlig introjakt på rådyr med hund for nye medlemmer.

Eget jaktterreng

Vi holder jegerprøvekurs
gjennom hele 2021!
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Rabatterte priser på Løvenskiold Leirduebane (leirdueskyting) 
Haglekurs med instruktør
Salg av jaktkort (småvilt) i jaktterreng i Oslo  
Fellesjakt rådyr i Oslo
Introjakter på hare, rådyr, elg, småvilt og villsvin
Eget utvalg med aktiviteter rettet mot ungdom (villsvinjakt mm.) 
Eget utvalg med aktiviteter rettet mot kvinner (jakt og opplæring mm.) 
Skyting hver mandag i Fjellhallen
Skyting annenhver torsdag for kvinner og ungdommmer 
Dressurtrening hund hver tirsdag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ANDRE TILBUD:
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20
JANUAR
Jegerprøvekurs A intensivt
 

 
A

 
 
 
 
 

FEBRUAR
Skyting i Fjellhallen
Jegerprøve B intensivt
Dressurtrening Hund
Harejakt for ungdom

BU=Barn/ungdom | F=Familie | A=Alle | M=Medlemmer | K=Kvinner

A
A
M

BU
 
 

APRIL

MAI

MARS

Hagletrening Løvenskjold
Jegerprøvekurs E/F intensivt
Dressurtrening Hund
Bukkejakt rådyr (kurs)
Skyting i Fjellhallen

Blodsporkurs Hund
Jegerprøvekurs D intensivt
Dressurtrening Hund
Slakte- & parteringskurs vilt
Skyting i Fjellhallen

Skyting i Fjellhallen
Jegerprøvekurs C intensivt
Dressurtrening Hund
Årsmøte
Kurs i fellefangst
Beverjakt
Revejakt på åte

A
A
M
M

BU
BU
M

 
 
 
 

M
A
M
A
A

BU
A
M
M
A
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21
JUNI

SEPTEMBER

NOVEMBEROKTOBER

AUGUST

Fellesjakt rådyr
Introjakt rådyr Håøya
Klubbmesterskap for stående
fuglehunder
Rådyrjakt 

Fellesjakt rådyr
Introjakt elg
Skyting i Fjellhallen
Jegerprøvekurs intensivt
Rådyrjakt 

Fellesjakt rådyr
Skyting i Fjellhallen
Jegerprøvekurs intensivt
Skogsfugl- og rådyrjakt 
Bevegelig blodsporprøve
Bevegelig fersksporprøve

M
A
A
K
M
M

M
BU

A
A
K

 

M
BU

 
M
K

 

Introjakt villsvin
Jegerprøvekurs G intensivt
Fisketur Lofoten
Fiskesommer Trollvann
Skyting i Fjellhallen
Bevegelig blodsporprøve

BU
A
M

BU
M
M

Bukkejakt rådyr 
Bukkejakt rådyr
Slakte- & parteringskurs vilt
Villsvinjakt 
Skogsfuglprøve i Nordmarka
Villsvinjakt

K
M
 A
K
M

BU

BU=Barn/ungdom | F=Familie | A=Alle | M=Medlemmer | K=Kvinner
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Returadresse: Solemskogen JFF, Postboks 71 Kjelsås, 0411 Oslo

Lerdueskyting Kurs/salg Firmaarrangement

Skeet Skyteinstruksjon Coorporate events

OL-Trap Skytekurs Teambuilding

Sporting Våpensalg Jubileer

Nordic trap Børsemaker Avslutninger

Fasantårn Butikk Kick-off

Jegertrap Kafeteria/kiosk Jegerprøve

Løvenskioldbanen 
Skytesenter AS

www.lerduebanen.no
Tlf. 67 15 80 70

Åpent hele året


