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I gamle dager, «da du levde mamma»
som mine barn kaller det, var det
tradisjon at det var mannen i huset
som jaktet. Kvinnene var hjemme
og stelte huset og tok seg av barna.
Jeg kan ikke minnes at jeg noen gang hørte om kvinner som hadde vært
på jakt. Tilbake i steinalderen, var det også mennene som jaktet mens
kvinnene drev med sanking av bær og andre vekster. Det er i dag ei urbefolkning som skiller seg ut på dette, og det er Aeta-folket på Filippinene.
Her jakter 85% av kvinnene på det samme byttet som mennene gjør. De
jakter i grupper, og har større fellingsprosent enn mennene.
For to uker siden var jeg med som instruktør på elgjaktopplæring for jenter i Dividalen. Det var NJFF-Troms som hadde invitert jenter i alle aldre
til å være med på to intensive dager med elgjakt. På fredag kveld møtte
det opp 5 jenter som alle hadde et ønske om å lære om elgjakt. Alle hadde
erfaring med rypejakt, og noen hadde også vært med på hjortejakt. Alle
jentene fikk hver sin instruktør sammen med seg begge dagene, men
siste økten på søndag valgte alle å poste alene uten instruktør. Det var
ei fantastisk helg, med spennende posting, gode los-opplevelser fra hunden, mye latter og god mat. Flere av jentene gav tilbakemelding på at
dette var nyttig for dem da de ikke hadde tilgang til jaktlag andre steder,
og derfor var erfaringen vi kunne gi dem viktig.
I Norge i dag er det fortsatt en sterk jaktkultur, og behovet for storviltjegere er økende. Jeg tror det er viktig, og særlig med tanke på storviltjakt, at det er jegere fra begge kjønn. Dette tror jeg kan være med på og
opprettholde aksepten for jakt i fremtiden. I jaktåret 2014/2015, var det i
flg SBB 6,3% av jegerne som var kvinner. Dette er ei økning fra tidligere
år, men vi burde kunne få det høyere. Kvinner utgjør ca halvparten av
befolkningen og de burde derfor være en naturlig målgruppe for rekrutteringen til nye jegere.
Jeg tenker at alle vi som jakter storvilt i dag, har et visst ansvar for å
drive rekruttering av nye jegere. Vi hører stadig at det skjer ei forgubbing på jaktlagene rundt om, og at det kan være utfordringer med å finne
dyktige jegere der de mangler dette. Til alle jaktledere rundt om, ta med
dere jenter og andre som ønsker opplæring på jakt. Driv oppmuntring og
motiver disse til å ta jegerprøven og være med. Det er ikke alltid like enkelt å være førstegangs-jeger, og særlig tror jeg dette kan være vanskelig
dersom man er jente. Selv om vi i NJFF ikke klarer å nå kvinneandelen til
Aeta-folket, bør vi alle sette oss som mål å få frem flere jegere, også fra
den halvparten av befolkningen som er lite representert.
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God sesongstart for småviltjegerne
i Troms
Av Fylkessekretær NJFF- Troms, Karl-Petter Johansen
Over store deler av landet har det høsten 2015 vært et
labert år for småviltjegerne. En sein vår og store snømengder i fjellet har hatt stor innvirkning på småviltbestanden, og spesielt i rypefjellet har dette gitt store utslag. Flere jegere har i høst fått strenge restriksjoner for
muligheten til å bedrive småviltjakt i sine lokale jaktfelt
fra Salten og sørover.
I Troms er situasjonen en helt annen. Det var store forventninger fra mange småviltjegere i fylket om hvordan
høstens småviltjakt ville bli. Telleresultatene denne
høsten, viste en klar oppgang i kyllingproduksjonen,
på de takseringslinjene som Statskog i Troms har ansvar for. Totalt sett var det høyere tetthet av stamfugl,
og særlig kystområdene i Troms hadde til dels høy kyllingproduksjon og relativt høy tetthet av antall ryper
pr. km2. Dette gjenspeiler seg også i fangstrapportene
som er sendt inn pr. 08.10.15.
Statskog i Troms har fått besøk av flere jegere:
2014 (14.10.14)

Så langt i år, har det vært en klar økning i antall jegere
på Statsgrunn i Troms. Dette gjelder spesielt jegere som
har kjøpt døgnkort, men også antall jegere som har
kjøpt sesongkort på statsgrunn har økt. (Se tabell)
Gode fangstresultater
De gode telleresultatene fra årets rypetakseringer, var
også i år med på å fastsette sesongens kvoter på småviltjakta. På statsgrunn i Troms er det sesongen satt en
dagskvote på 6 ryper pr. jeger pr. dag, dette er en økning
fra sesongen 2014/2015, hvor dagskvoten var 5 ryper pr.
jeger pr. dag. Fangstrapportene så langt viser at det har
2014

2015 (08.10.15)

2015
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vært gode fangster så langt i fylket. Etter 28 dagers jakt
er det innrapporter og skutt 10010 ryper på Statsgrunn
i Troms.
Det er spesielt statsgrunn på Senja, med Senjakommunene, Torsken, Tranøy, Lenvik og Berg som har hatt stor
økning i fangstresultatet så langt i sesongen. NordTroms og innlandet med Målselv og Bardu kan også vise
til økte fangstresultater så langt.
Ennå er det lenge igjen av sesongen og mange småviltjegere kan se fram til gode rypemiddager ut over høsten
og vinteren.
Skitt Jakt!
Kilde: Tabeller og statistikker er innhentet fra og laget av
Statskog Troms, ved Lars Frihetsli

God helse
gir appetitt
på livet!
Fjellguiden tilbyr:
• snøscooter transport
• båt transport
• båter på Leinavatn
• hytter/teltcamp/lavvo
• pakketurer for
grupper
• erfarne guider
• formidling av
hundekjøring
• teambygging
• vennetreff
• bursdagsfeiringer

Appetitt anbefales
av Trude Mostue

Kontakt oss for tilbud,
tlf. 902 13 000
kjell@fjellguiden.net

www.fjellguiden.net

Lik Felleskjøpet hund
på Facebook!
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Med ungdommen på rypejakt
Av Øystein Overrein, Tromsø JFF
Ideen om å arrangere en egen jakthelg for ungdom ble født i 2001. Da
hadde jeg selv en sønn i rette alder.
Han hadde kompiser som skulle
ta eller hadde tatt jegerprøven og
var topp motivert for å gå på opplæringsjakt sammen med voksne
tilsynsjegere. Siden den gang har
TJFF årlig avholdt jaktleir/jakthelg.
Mange ulike ungdommer har deltatt
og flere voksne erfarne jegere har
bidratt som tilsynsjegere. Oppstarten var på foreningens eget terreng
i Jøvika på Ringvassøy. Dette var basen fram til 2006, med unntak av en
gjestevisitt i Dåfjorden. I årene 20072013 var PO Kolsums hytte ved Lille
Rostavann base og vi fikk jakte gratis
på Statsgrunn. Da PO’s kone Ingrid
døde i fjor vinter fant vi det riktig
å vende tilbake til Jøvika. Der har vi
avholdt leir de to siste sesongene. I
tillegg har vi utvidet tilbudet med ei

Jaktdagen er over.
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Fornøyde jegere.

vinterjakthelg også. Deltakerne har stort sett vært fra
Tromsø, men vi har hatt ungdommer fra Longyearbyen,
Karlsøy, Målselv og Narvik med også.
Målgruppen primært 14-16 åringer
Ungdommen har mange tilbud i dag og det har ikke
alltid vært like lett å fylle opp deltakerlista. Deltakerantallet har variert mellom 3 og 13 ungdommer. Mange
kommer igjen år etter år, men når de har passert 18 år
må de vike plass. Målgruppen er primært ungdommer
mellom 14 og 16 år, men vi tar også med de som er 16 og
17 år dersom det er plass. Tilbakemeldingene fra deltakerne er udelt positive. Det gleder oss som bruker tid på
dette når en får tilbakemeldinger som denne mottatt i
august i år fra en som deltok på jaktleir i 2010; «Vi har siden den tid holdt sammen og gått en rekke jaktturer. Vi
ser på jaktleiren som en utrolig minnerik opplevelse…».
Andre ungdommer vet vi har fått en kjær hobby i jakt.
Nye vennskap er knyttet. Det gir oss økt motivasjon til
å fortsette.
Opplæringsjakt er et neglisjert tilbud i lokale JFF?
Høstens jakthelg var lagt til Jøvikstua helga 25.-27. september. Den 25de var også elgjaktstart, men på Jøvikeiendommen jaktes det ikke elg så det var uproblematisk.
Flere av våre tilsynsjegere jakter elg og var uaktuelle i år,
men Mathias og Børge stilte opp i tillegg til undertegnede. Nina var med som «tante Sofie» og holdt styr på
oss og hadde ei viktig hånd innendørs. To villige hunder

hadde vi også på laget - GS Luna og IS Vita. Seks flotte
ungdommer møtte opp på Langnes på fredag ettermiddag. Fire av de fra Tromsø, en fra Øverbygd i Målselv
og eneste jentene hadde tatt veien helt fra Narvik. Når
Trym fra Øverbygd sier at han drar til Tromsø - «fordi
han ikke har noen å jakte med i hjembygda» - må det
være et signal til lokal JFF om å være flinkere til å ta
med ungdommene ut på opplæringsjakt? Etter avlagt
jegerprøve er det viktig å tilby oppfølging til de unge.
Høstens jakthelg ble en højdare
Mathias var skipper på ribben sin fra Nordkjosen til Jøvika på flatt hav og i godt vær. Etter to vendinger var
alle framme og vi installerte oss. Alle fikk tildelt rom og
seng. Vi hadde en liten «bli kjent runde» og ga de noen
formaninger om sikkerhet, mens den store kasserollen
med lapskaus sponset av Mydland stod på komfyren.
Det er vel unødvendig å føye til at kasserollen ble skrapt
rein? Da var det blitt så seint at ungdommen tok seg en
runder poker, mens vi voksne la planene for lørdagen.
Forventningene var store
Lørdag startet med lett regn og tåke. Etter frokost
flådde vi hver vår rype før vi kledde på oss og hadde en
samling utendørs med tema sikkerhet og hagleskyting.
Deretter bar det ut i terrenget fordelt på tre lag hvert
med en voksen og to ungdommer. To av de skulle jakte
med hund, det tredje gå på støkkjakt. Uheldigvis lå tåka
Forts. neste side

Ungdom på rypejakt.
Jakt & fiske friluftsliv - www.njff.no

7

tett oppe i fjellet og ga rypene vern til langt utpå dagen.
Trym, Jakob og jeg skulle gå vestover i terrenget. Det var
lite action før lunsj. Knapt ei rype å se, men på returen
høyere oppe i terrenget skjedde det ting. Vita begynte
å gjøre det som forventes av henne. Etter noen støkk
ble det stand på en kolle langt oppe i snaufjellet. Vi
avanserte opp til hunden. Trym gjorde seg klar. Ett ja og
rypekullet tok til vingene. To raske skudd fulgte. Trym
kopierte forrige års jaktleir og åpnet med en double!
Sterkt. Kort tid etter var det stand igjen og Jakob skulle
også få prøve seg. En skytter tok oppstilling på hver
side av Vita, men steggen stakk ut til venstre og hvem
andre stod der enn Trym? Ett perfekt sideskudd og rype
nr. 3 kom på sekken. Flere ble det ikke den dagen. Ved
dagens slutt kom det slitne og godt fornøyde ungdommer inn. Alle hadde hatt muligheter på fugl, flere hadde
løsnet skudd, men bare Mathias sitt lag hadde fått uttelling med 3 ryper. Nina ventet oss med vafler og popkorn som forrett. Senere på kvelden var det duket for
den store rypemiddagen tilberedt etter alle kunstens

regler. Det var ingenting å si på appetitten. All mat forsvant og stemningen stod i taket inntil «trøttkløen» tok
overtaket. Ingen snakk om poker, nei ungdommen gikk
mer eller mindre rett til sengs. Men før den tid hadde
Trym og David fått i boks en avtale med Mathias om at
de skulle stå opp kl 0600 på søndag for å være tidlig i
terrenget! Vi andre tok det litt mer piano.
Søndagen bød på tåke i starten, men etter hvert ble det
fint vær. Alle hadde muligheter til å felle ryper denne
dagen også, men bare Mathias & Co fikk uttelling.
«Morrasfugglan» kom tilbake med 3 ryper. Trym hadde
plussa på med 2 ryper til og David hadde felt sin første
rype på et raskt sideskudd. Glimrende! På Jøvikastua
ventet Nina med Real Turmat til hele gjengen sponset
av Drytech. Så var det opprydding og avreise. Nok en
vellykket jakthelg var bragt til ende. Takk for en flott tur
Jacobine, David, Trym, Sondre, Birk og Jakob. Kanskje
sees vi neste høst på samme sted?

Er du klar for ny sesong?

Aadde

Overnatting, åpen spisestue,
kurs og konferanse,
idrettssamlinger, selskap
og catering
Ole Reistadsvei 4
9325 Bardufoss
Tlf: 77 83 46 00
post@bardufosstun.no
www.bardufosstun.no
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Vi har snøscooteren du trenger!
Både nye og brukte.

Hos oss kan du også leie scooter

Fogd Holmboes gate 57, 9360 Bardu
Tlf. 77 18 22 28 - Fax; 77 19 08 68

www.br-bakkehaug.com

Gaupesporingsprosjektet 2015/2016
Av: Svein Edgar Pedersen, leder Storviltutvalget
NJFF-Troms
Gaupebestanden i region 8, som er Troms og Finnmark,
kan være synkende. Det vil si at det ikke oppnås 10 årlige ynglinger i denne regionen som er bestandsmålet.
Dette utfra tallene fra Rovdata.
Til tross for bare ca. 2,5 ynglinger i Troms er primærnæringene fortsatt svært sårbare i enkelte områder i
fylket.
NJFF er forespurt av Rovdata å ta på oss et sporingsprosjekt for å få registrert familiegrupper for en sikrere
registrering av gaupe. Dette har vi takket ja til, og vil
kjøre dette i gang seinhøsten/vinteren 2015/2016.
Og til denne jobben vil vi være svært avhengig av lokallagene og andre interesserte i fylket. Det er ingen som
blir rik på denne jobben men en liten godtgjørelse vil
det bli.

Foto: Rovdata.
Disse regionene har fått 3 personer som koordinatorer
for prosjektet i sin region. Disse er henholdsvis JohnIvar Larsen i Nord, Snorre Larsen i Midt og Ernst-Ketil
Eriksen i Sør.

Vi har delt fylket i 3 regioner for sporingen. Region
Nord-Troms, Midt-Troms og Sør-Troms.

Oversikt
over antall årlige familiegrupper fordelt på hver forvaltningsregion: (Fra Rovdata)
Oversikt over antall årlige familiegrupper fordelt på hver forvaltningsregion: (Fra Rovdata)
Forvaltningsregion

Bestandsmål Bestandsstatus (før jakt)
2013 2014** 2015** Gjennomsnitt

Region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest- Agder)

1

Region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og
Aust-Agder)

12

Region 3 (Oppland)
Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold)

0

0

0,3

16,5* 16,5*

16*

16,3

5

7,5*

5,5*

7*

6,7

6

1

5*

4,5*

3,5

Region 5 (Hedmark)

10

5

4,5*

2,5*

4

Region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag)

12

8

12,5*

17*

12,5

Region 7 (Nordland)

10

10

4

5,5*

6,5

Region 8 (Troms og Finnmark)

10

10*

5,5*

8

7,8

Hele landet

65

59

53,5

60,5

57,7

*) Forvaltningsregionen deler en eller
flere familiegrupper med en annen region eller naboland.
**) Tallene for 2014 og 2015 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere
år, da overvåkingsmetodikken er endret i forbindelse med samordningen
med Sverige.

* Forvaltningsregionen deler en eller flere familiegrupper med en annen region eller naboland.
** Tallene for 2014 og 2015 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da overvåkingsmetodikken er endret i
forbindelse med samordningen med Sverige.

Velkommen til en moderne og velutstyrt
dyreklinikk med
bred kompetanse og høy kvalitet.

www.voigt.no

Tlf. 778 40 907
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Gi barn og unge de gode verdiene,
ferdighetene og opplevelsene
- Ta de med på dine Jakt, Fiske og Friluftslivsopplevelser!
Av: Fylkessekretær NJFF- Troms, Karl- Petter Johansen
Fra tidenes morgen, har naturen vært den viktigste
læringsarenaen for barn over hele verden. Det var i naturen våre forfedre fikk dekket sine basale behov med
mat, klær, varme og ly for vær og vind.
Gjennom årtusen har vi mennesker utviklet oss gjennom samspill, læring, opplevelser og mestring av utfordringer i naturen. Dette har pågått helt fram til hvor vi
står i dag, som et høyteknologisk samfunn, hvor svært
mange av oss livnærer oss på arbeidet vi får utrettet
bak en PC- skjerm. Den teknologiske utviklinga har vi
tilegnet oss utrolig fort, og vi har alle sammen vært
kjappe på å omstille oss i takt med utviklinga av den
nye teknologien. For 20 år siden var det vel ingen av oss
som hadde hørt om Ipad, nettbrett eller smart- telefon,
men i dag er dette noe som er allemannseie og finnes i
alle hjem.
Teknologiens utvikling har gått lynraskt og brukertilpasningene, har gjort den til allemannseie. Selv dagens
«unge» bestemødre og ikke minst oldeforeldre, kan nå
kose seg med Facebook, Skype og Snapchat. Men likevel
er det barn og unge som klarer å tilpasse seg og lære
dette fortest av oss alle. Det kan virke som om vi som
barn er medfødt med et slags sveipe- touch gen, som
gjør oss velegnet til å trykke på en Iphone eller et nettbrett. Det kreves ikke mye av et barn, som skal utfolde
seg på dagens teknologiske «dupeditter», det er mer eller mindre medfødt og sitter i fingrene.
Hvordan står det til med kunnskapen, ferdighetene og
evnene til dagens barn og unge i forhold til utnyttelse
av naturressurser gjennom Jakt, Fiske og Friluftsliv?
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Etter min mening har vi en stor utfordring her. Det er
dessverre slik at det er for få barn og unge, som vokser
opp i dag, som får muligheten til å tilegne seg kunnskaper og erfaring i våre grunnleggende og eksistensielle
ferdigheter. Nemlig, det å kunne utnytte naturressurser
gjennom jakt, fiske og friluftslivsaktiviteter. Det er her
vi som foreldre og besteforeldre til vår neste generasjon
må være vårt ansvar bevist. Vi må være motivatorer og
kunnskapsformidlere av naturarven, fiske og fangsttradisjoner vi har levd med gjennom tusenvis av år. Det
finnes bare en måte å tilegne seg denne kunnskapen og
det er ved å «Ta med barn og unge på dine jakt, fiske og
friluftslivsopplevelser» Når vi som læremestere tilpasser oss barn og unge, gjennom å tilrettelegge for gode,
minnerike og uforglemmelige opplevelser. Kan vi etter
kort tid høste fruktene av fysisk aktive, kunnskapsrike,
dyktige, motiverte og engasjerte barn og unge. Disse
barna kan da fylle på i kunnskapsbanken med jakt, fiske
og friluftslivsferdigheter, gjennom livslang læring.
Skitt Jakt og Skitt fiske!

Elgjaktopplæring i Dividalen 2015
NJFF- Troms arrangerer årlig Elgjaktopplæring for nybegynnere i alle aldre. Denne opplæringsjakta er et
viktig tilbud til « ferske» jegere som ønsker å få kunnskaper, ferdigheter og praksis om Elgjakt. NJFF- Troms
stiller med dyktige instruktører og veiledere, som gir
deltakeren god og sikker veiledning underveis i jakta.
Denne opplæringsjakta gir deltakerne et meget godt
utgangspunkt når de selv skal danne egne jaktlag og
eller bli medlemmer i andre jaktlag som driver storviltjakt rundt i fylket.

Noer, som er Fylkesinstruktør på Rifle. Hver deltaker
fikk en grundig instruksjon på egen Rifle, tilpasning av
rifla og instruksjon på våpensikkerhet, skyte stillinger
og riktig avtrekk. Flere hundre skudd ble avfyrt denne
dagen og deltakerne fikk prøve seg på, lange hold, liggende, sittende, stående, kortholdsbanen og ikke minst
på «Bjørneprøva». Det var også noen få som ikke hadde
gjennomført oppskytinga til storviltprøven, også denne
ble gjennomført av de som manglet denne. Etter denne
dagen var alle klare for å kunne delta på årets jakt!

Av: Fylkessekretær, Karl- Petter Johansen
Onsdag 23.09.15 var det oppmøtedag, informasjon og
gjennomgang av programmet for instruktører og deltakere i årets Elgjaktopplæring.
Torsdag 24.09.15 startet undervisningen, med en praktisk dag på Sentralskytebanen i Målselv. Vi startet dagen med opplæring i riktig og effektiv ettersøk, etter
påskutt eller skadet storvilt. Per Midtgård (fylkesinstruktør på ettersøk) sto for denne delen av opplæringen. Etter en teoretisk gjennomgang av jegerens ansvar, varslingsplikt og offentlige krav, fikk deltakerne
være med på et praktisk ettersøk, hvor de fikk se en av
Per Midtgård sine hunder gjennomføre et ettersøk på
ferskspor.
Etter ettersøksopplæringen var gjennomført, var det
klart for praktisk skyting. Denne ble ledet av Gunnar

Skytetrening. Foto: Gunnar Noer.

Ettersøk. Foto: Karl-Petter Johansen.
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Klar for jakt. Foto: Gunnar Noer.
Fredag 25.09.15 startet Elgjakta.
Det var en spent gjeng som fredag morgen var klar
for sin første Elgjakt. Jaktlagsleder Svein- Edgar hadde
hatt en nøye gjennomgang av planen for dagens jakt,
og instruktører og deltakere var klar. Første drev startet med et brak, og det tok ikke lang tid før elghunden Sarva hadde tatt ut den første elgen. Losen gikk
gjennom hele formiddagen og flere av postene fikk føle
på spenningen, i det losen nærmet seg. Etter et noen
timer i los, kom endelig elgen inn på en av våre poster, men dessverre kunne jegerne på denne posten gi
tilbakemelding om at denne elgen ikke var på vår kvote.
Økta ble da avsluttet og vi var klar for lunsj. Slik gikk
de neste dagene, flere elger ble observert av de ulike
postene ved flere anledninger, uten at det var jaktbare
situasjoner. Elghunden Sarva hadde flere drev, uten at vi
lyktes med å få de rette elgene på noen av våre poster.
Søndag kveld, ble mange ulike strategi valg diskutert og
etter mye diskusjon kom vi fram til at vi skulle ta for oss
et mindre område i den sørøstlige delen av terrenget.
En større spredning av postene og en endring i hvordan
gjennomføre dette drevet, var den viktigste endringen

Elgfall. Foto: Karl- Petter Johansen.

Fornøyde skyttere.
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den neste økta. Like før dette drevet ble avsluttet, kom
en elg inn på posten til en av instruktørene og første
elg i laget ett faktum! Gleden var stor blant alle for at vi
endelig hadde lyktes.

Årets kvote er ikke fylt, og jakta fortsetter ut over høsten. Deltakerne som ønsker mer jakt har muligheter til
å delta på jakta i helgene ut oktober. Denne høsten var
det ikke like enkelt å få fylt årets kvote. Oksen ble skutt
den tredje jakthelga.
Elgjaktopplæringen i Dividalen, er et meget godt tilbud
til «færske» elgjegere i fylket. Hvor «nybegynnere» i
alle aldre, får en grundig innføring i alle forhold rundt
det å jakte elg. For mange kan det være vanskelig å få
«innpass» i etablerte jaktlag, men gjennom Elgjaktopplæringen i Dividalen, vil også deltakerne få kunnskaper
og ferdigheter, til å kunne danne egne jaktlag, som kan
søke på elgvald over hele landet.
Nye planer for Elgjaktopplæringa 2016 er under utarbeidelse, så følg oss på WWW.njff.no/troms , eller på Facebook: NJFF- Troms.

Elgoksen.

Opplæringsfiske i Målselva
En uforglemmelig dag ved Målselvfossen 37 unger
med foreldre møtte opp på fiskedagen som ble arrangert av Målselv jff. Og med et strålende vær og en fin
elv var rammene lagt for at det skulle bli en kjempe
dag.
Av: Målselv JFF
Målselv jff stilte med 12 instruktører, 4 båter, 1 kjøkkensjef flytevester og mat. Målselvfossens Elveierlag lot
Målselv Jeger- og Fiskerforening disponere kortsona under Målselvfossen, til opplæringsfiske for barn og ungdom under 16 år. Under opplegget fikk alle barna prøve
seg med fiskestang fra båt både med sluk og flue. Det
ble fisket flere harr og det ble tatt en laks.
Nye Troms var og laget en flott reportasje som er og
lese i tirsdag den 18 august utgaven. Under dagen ble
det grillet laks som folk fikk smake på. Og ved enden av
dagen fikk alle barna utdelt et eget fiske sett.
Under matpausen fikk vi den gledelige beskjeden om at
ungene kunne få prøve seg i selve kulpen under Måls-

elvfossen til glede for både barn og ivrige foreldre som
dessverre måtte se på.
Det ble en minnerik dag for alle involverte.
Takk for en fin dag
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Ung, entusiastisk fylkessekretær
i NJFF-Troms
Karl-Petter Johansen, 39 år fra Nordreisa, ble 1. august i år tilsatt som ny
fylkessekretær i NJFF-Troms. Det ble
gjennomført intervju av mange dyktige søkere til fylkessekretærstillingen
i april i år. Til slutt falt valget på KarlPetter, og det ble etter hvert bestemt
at kontorsted ville bli i Nordreisa.
Av: Fylkesleder NJFF- Troms, Ann-Eva
Isaksen
Karl-Petter er utdannet lærer og har viderutdanning innen Friluftsliv. Med ulike
jobber som lærer, miljøterapeut, skogsarbeider, veileder og prosjektansvarlig
på Nordtro kurssenter, har han en variert arbeidsbakgrunn. Han er en engasjert mann, og har privat stor erfaring
innenfor jakt og fiske. Han har to barn og
samboer, og bor på Straumfjordeidet på
Storslett. Ofte forteller han om turer han
har vært inne på fjellet, der han har ungene sine med både på jakt og fiske. Da overnatter de i
telt, både sommer og vinter. Selv gjennomførte han en
av sine drømmer, da han og en kamerat gikk på til fots
og på ski i 10 mndr rundt i deler av Nordkalotten, der de
jaktet, fisket og bodde i telt. Han er en iherdig fluefisker, noe som kanskje er selvsagt når man er oppvokst
ved bredden av Reisaelva.
Fylkesstyret møtte han første gang i sommer da vi hadde ei samling på Bardu JFF si hytte inne på Leina. Han
ble tatt godt imot av alle, og viste seg som en positiv

og utadvent fyr. Vi hadde den helgen flere fine turer i
området, og diskusjonene var mange rundt dette med
å skape interesse for jakt, fiske og friluftsliv hos flest
mulig. Karl-Petter har et brennende engasjement rundt
dette med å få barn og unge ut i naturen, og ønsker
bl.a å kunne bruke jobben sin som fylkessekretær til å
kunne være med å legge til rette for dette. Han kommer
svært lett i kontakt med andre mennesker, og er lydhør
i møte med andre. Han har også gode kunnskaper om
alt av nettbasert kommunikasjon.
I september deltok han som elev på elgjaktopplæringen
i Dividalen , da han ikke har drevet med elgjakt tidligere. Det ble et elgfall da han var tilstede, og han viste
også stort engasjement til å lære slakting av denne.
Vi er flere i styret i NJFF-Troms som har snakket om
Karl-Petter og den store arbediskapasiteten han viser.
I forbindelse med kurs, fagdager o.l, har han organisert
alt rundt disse, og gjør dermed arbeidet til de som arrangerer mye enklere. Vi er positive til fortsettelsen, og
regner med at alle lokallagene i NJFF-Troms, blir å nyte
godt av kapasiteten han utviser. Velkommen om bord
Karl-Petter.
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Terminliste skytestevner 2016
DATO

MERKNAD

ARRANGØR

KONTAKTPERSON

TELEFON

MØTESTED

PÅMELDING PRIS

STEVNEKODE

Målselv JFF
Skånland og Astafjord JFF
Målselv JFF
Gratangen JFF
Skånland og Astafjord JFF

Ulf Boger
Tom Elvevoll
Ulf Boger
Terje Pedersen
Rune Elvevoll

95124989
97743390
95124989
41221318
97534507

SSB Bardufoss
Tovikhøgda
SSB Bardufoss
Øse
Tovikhøgda

1000-1200
0900-1300
1000-1200
0900-1300
0900-1300

Målselv jff

Ulf Boger

95124989

SSB Bardufoss

1000-1200

Bardu JFF
Målselv JFF
Bardu JFF
Målselv JFF
Bardu JFF

Mats Randers
Ulf Boger
Mats Randers
Ulf Boger
Mats Randers

92289947
95124989
92289947
95124989
92289947

Lerduebanen Setermoen
Leirduebanen Bardufoss
Lerduebanen Setermoen
Leirduebanen Bardufoss
Lerduebanen Setermoen

Innen 1800
1700-1800
Innen 1800
1700-1800
Innen 1700

250/0
250
400/150
250
250/0

Bardu JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv jff
Målselv jff
Målselv JFF
Bardu JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Bardu JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Bardu JFF
Nordreisa JFF
Målselv JFF
Målselv JFF
Målselv JFF

Mats Randers
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Mats Randers
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger
Mats Randers
Ulf Boger
Ulf Boger
Mats Randers
Ole N. Ailo Siri
Ulf Boger
Ulf Boger
Ulf Boger

92289947
95124989
95124989
95124989
95124989
95124989
92289947
95124989
95124989
95124989
95124989
95124989
95124989
95124989
95124989
95124989
95124989
92289947
95124989
95124989
92289947
41122155
95124989
95124989
95124989

Lerduebanen Setermoen
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Lerduebanen Setermoen
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Lerduebanen Setermoen
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Lerduebanen Setermoen
Kjellerskogen Nordreisa
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss
Leirduebanen Bardufoss

Innen 1800
1800
1800
Forhånds
Forhånds
1800
Innen 1800
1800
1800
1800
1800
1000
1800
1800
1800
1800
1800
Innen 0900
1800
1800
Innen 1700
12.00
1800
1800
1800

200/0 16JT1612
200 16JT1613
100 16JT1614
16JT1615
1000 16JT1616
100 16JT1617
200/0 16JT1618
100 16JT1619
200 16JT1620
100 16JT1621
100 16JT1622
400 16JT1623
100 16JT1624
200 16JT1625
100 16JT1626
100 16JT1627
100 16JT1628
400/150 16JT1629
100 16JT1630
100 16JT1631
200/0 16JT1632
200 16JT1633
100 16JT1634
100 16JT1635
200 16JT1636

Jaktfelt
10. april
28. mai
29. mai
28. august
3. september

8
8,5
8
8
8

150
150/100
150
150
150/100

16JF1601
16JF1602
16JF1603
16JF1604
16JF1605

Elgskyting
Ingen arrangører i 2016

Nordisk jaktskyting
12. juni

400 16NJ1606

Lerduesti/Sporting
11. mai
1. juni
7. august
24. august
7. september

2
2
2,5
2,4
2,4

16LS1607
16LS1608
16LS1609
16LS1610
16LS1611

Jegertrap
13. april
27. april
3. mai
7. mai
8. mai
10. mai
18. mai
24. mai
25. mai
31. mai
7. juni
11. juni
14. juni
15. juni
21. juni
28. juni
2. august
7. august
9. august
16. august
17. august
20. august
23. august
30. august
30. desember

2
2
1
3
3
1
2
1
2
1
1
7,5
1
2
1
1
1
2
1
1
2,4
2,4
1
1
1,4,6

Merknader
1
2
3
4
5
6
7
8

Merkeskyting 25 skudd, skudd inkludert i påmelding
50 skudd pluss finale. 5 beste til finale
300 skudd, 200 lørdag og 100 søndag. Maks 40 deltagere. Påmelding på njffstevner.no. Registreres som to stevner i klasseføringen. Oppstart 0900 begge dager
Åpent Klubbmesterskap. Klubbmester er beste klubb-skytter uansett klasse
Fylkesmesterskap
Nyttårsskytt
100 skudd pluss finale
Jaktfelt, Standardstevne 30 skudd.
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TOYOTA
R
E
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U
R
LAND C n
Legende

VX og GX har:

Hvorfor velge
Toyota varebil?

• LED kjøre- og nærlys
• Go navigasjon

• DAB+ radio
• Varme i rattet

• Ledende på kundetilfredshet**
• Ledende på garantihåndtering**
• Lave driftskostnader

• JBL lydsystem
med 14 høyttalere

• 5 år / 160 000 km Toyota Garanti
• Gunstige finansieringsløsninger
fra Toyota Financial Services

• Multi-Terrain Monitor
med 4 kameraer

• Crawl Control
+ mye mye mer

• Express Service: Originalservice
utført på 60 minutter mens du
venter

Land Cruiser 2,8 D-4D Automat, Varebil VX Fra kr: 602 600 ,-* ekskl. mva.
*Ink. frakt, lev. og reg.omk. Alle priser er ink. mva. Årsavgift kommer i tillegg. **Dokumentert i diverse undersøkelser over flere år. Forbruk blandet kjøring/utslipp CO2 og NOx: Fra 0,81 l/mil, fra 213 g/km, fra 157 mg/km.
Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Toyota Arendal AS
http://arendal.toyota.no

http://www.harila.no

Åpningstider:
Skarpnesvn 3
AS, avd. Tromsø
Harila
AS,
avd. Finnsnes
4854 Harila
Nedenes
Mandag - fredag
08.30
- 16.00
Skattøravn
44,
9291
Tromsø
Botnhågen,
9306 Finnsnes
Tlf 37 05 80 00
Tors.
08.30 - 19.00.
Lør. 10.00-13.00

Telefon: 77679800
tromsoe@toyota.no

Telefon: 77850700
post.finnsnes@toyota.no

Harila AS, avd. Bardu
Fogd Holmboesgt. 59, 9360 Bardu
Telefon: 7718 59 00
post.bardu@toyota.no

