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Indre Balsfjord JFF
øker aktiviteten

NNM jegertrap og
Leirduesti i Målselv

s. 4-5

s. 6-7
Medlemsblad for Troms og Svalbard

Jaktglede hele året
– bli abonnent

11 utgaver for kun 399,-

%
Spar 70

SMS: JEG18M til 2255

Med 11 utgivelser i året er JEGER Norges største jaktblad og det største varemerket spesialisert for jakt i Norge.
Vi følger de ulike jaktsesongene og gir deg de beste jakttipsene før sesongen starter for fullt. Dette gjør at du lykkes
bedre i din jaktutøvelse, både når det gjelder riktig utstyr, naturopplevelser og selvsagt i form av felt vilt.

Lederens spalte
Av: Leder NJFF-Troms, Svein Edgar Pedersen
Det er veldig mye spennende
som skjer i fylkeslaget for tiden.
Aktivitetsnivået på høsten har
vel kommet til et metningspunkt. Både storviltutvalget,
småviltutvalget, ungdomsutvalget, kvinneutvalget og fiskeutvalget har gjennomført og/
eller gjennomfører aktiviteter i denne tiden.
Kurs og samlinger på løpende band.
I vår gjennomførte vi en nasjonal Sjøørret- og sjørøyekonferanse i Tromsø. Dette krevde utrolig mye av alle i Fylkeslaget. Men resultatet ble veldig veldig bra.
I desember skal vi ha et planleggingsmøte hvor programmet for 2019 vil bli utarbeidet. Det vil komme aktiviteter for
alle. Jakt, fiske og friluftsliv. Både for mor og far, og gammel og ung.
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Medlemsresultatet til nå i år er ikke så aller verst. Vi har
dog mistet noen medlemmer, men vi har stor tro på at dette
stopper eller snur om kort tid.
Vi står forran et nytt Landsmøte. I skrivende stund er jeg
nettopp ferdig med et fylkesledermøte ang Landsmøtet.
Her er mange gode og spennende saker på sakskartet.
Her kan nevnes Landsleir for ungdom, Jakt- og fiskeskoler,
Krav til ettersøksekvipasjer, Miljøvern, fjellvern, Statskog,
Skadeskyting av småvilt, Storviltprøven og mye mer.
Men mest spennende av alt blir nok valget til nytt Forbundsstyre. Valgkomiteen har levert sitt forslag, men det kan se
ut til at det kan komme benkeforslag på en del kandidater.
Vi har også regionreformen på trappene. Stortinget har vedtatt at fylkene Troms og Finnmark skal slåes sammen til
ett fylke. Her må vi ikke glemme at Svalbard også hører til
Troms fylke. Slik det ser ut kan vi få det største fylket arealmessig med de utfordringer dette gir. Her er fortsatt mange
spørsmål i denne saken som ikke er besvart. Hvordan i det
hele tatt kunne drifte et så stort fylke. Her blir lange avstander og bare det sees som ei stor utfordring.
Til slutt vil jeg si noe om Fylkeslaget. Her er svært engasjerte utvalgsledere og fylkesinstruktører jeg må få takke
for en utrolig innsats de har gjort og gjør. For ikke å glemme
en utrolig engasjert Fylkessekretær.

NJFF-Troms
Hovedveien 2
9151 Storslett
Hjemmeside: www.njff.no/troms
Epost: troms@njff.no
Telefon: 95222661
Bank: 91001782962
Organisasjonsnummer: 984 042 868
Facebook: NJFF-Troms
Intagram: njfftroms
Fylkessekretær:
Karl-Petter Johansen
Ansvarlig redaktør:
Karl-Petter Johansen
Opplag: 3.000 stk
Forsidefoto:
Karl-Petter Johansen
Sats/trykk:
Print Konsult Andebu AS
Annonsesalg:
G Design, Notodden
Miljømerket trykksak 241 749

Print Konsult, Andebu
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Indre Balsfjord JFF øker aktiviteten
og tilbudet til sine medlemmer
Av: Fylkessekretær, Karl-Petter Johansen

Indre Balsfjord JFF, ønsker mer aktivitet og ett
bedre tilbud til sine medlemmer. Foreninga har
de siste årene opplevd en medlemsnedgang og en
gradvis tilbakegang i tilbudet til sine medlemmer.
Dette er en tendens som mange foreninger over
hele landet kan kjenne seg igjen i. Indre Balsfjord
JFF har etter årsmøtet i 2018, ett ønske om å ta
tak i disse utfordringene og de har gjennomført
flere ulike tiltak for å øke tilbudet og aktiviteten
for medlemmer i foreninga.
Rimelig laksefiske for medlemmer av
Indre Balsfjord JFF
Sommeren 2018 leide Indre Balsfjord JFF ett meget godt vald i Målselv over en to ukers periode. I
denne perioden fikk medlemmene av Indre Balsfjord JFF tilbud om rimelige døgnkort til 100 kr
døgnet. På valdet disponerte Indre Balsfjord JFF
ti kort per døgn. Tilbudet om fiskekort ble gitt til
samtlige medlemmer i foreninga og hvert enkelt
medlem melte sin interesse for fiskedøgn. Hvis
det var stor interesse for enkelte døgn, ble døgnene fordelt ved loddtrekning.

Leder Arvid Pedersen.

mer, som ønsket å ta del i denne muligheten og
meldte seg inn i foreninga.
Sesongen 2018 var første gang Indre Balsfjord
JFF kunne gi ett slikt tilbud til sine medlemmer.
Dette tilbudet var så vellykket at de også ønsker å
videreføre tilbudet neste sesong. Åsland valdet er
derfor booket for sesongen 2019.

Det var forholdsvis stor interesse fra medlemmene for å delta på dette tilbudet og de aller fleste
døgnkortene var bortbestilt under leieperioden.
Indre Balsfjord JFF fikk også noen nye medlem-

Introfiske Laks
I to av døgnene Indre Balsfjord JFF leide Åsland
valdet i Målselva arrangerte de også gratis Introfiske på Laks for ungdommer i alderen 12-26 år.

Introfiske.

Introfiske.
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Dette var en aktivitet foreninga aldri har gjennomført tidligere, men som er et tilbud til ungdommer
og nye medlemmer av foreninga. Målet var å øke
rekruteringa til laksefiske og ikke minst gi ett godt
medlemstilbud til sine medlemmer. 6 ungdommer
deltok under Introfiske laks, arrangert av Indre
Balsfjord JFF. Disse ungdommene fikk prøve seg
både på fluefiske med 2-hånd stang, Slukfiske
etter laks og fiske med mark. Ingen laks ble tatt
under Introfisket, men ungdommene var godt fornøyd og lærte mye av foreningas dyktige instruktører.
Indre Balsfjord JFF er ei forholdsvis lita forening
i Troms, med ok økonomi og ett styre som ønsker
Introfiske.

å tilrettelegge for mer aktivitet og et bedre tilbud
til sine medlemmer. Styret i Indre Balsfjord JFF
ønsker aktive medlemmer som også kan bidra til
aktivitet og gi innspill på nye tilbud.
Savner du en aktivitet eller ett tilbud, er du som
medlem velkommen til å komme med innspill på
dette. Indre Balsfjord JFF ønsker også flere aktive medlemmer som kan være med å øke aktivitetstilbudet i foreningen. Ta kontakt med styret og
leder, Arvid Pedersen, hvis du ønsker å være en
bidragsyter i foreninga.
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NNM Jegertrap og Compact
Leirduesti i Målselv
Helga 11- 12 august, under strålende omgivelser og bort i mot perfekte forhold, arrangerte
Målselv JFF NNM- Jegertrap og NNM Leirdue Sti
(Compakt Sti). Målselv JFF har ett meget flott baneanlegg, med to Jegertrap baner og ikke minst
har de fått ett helt nytt klubbhus, som satte en
perfekt ramme rundt arrangementet.
Av Fylkessekretær Karl-Petter Johansen

Tommy Mortensen, fra Målselv JFF var arrangement ansvarlig og med seg hadde han dyktige
medhjelpere som hadde full kontroll på hele arrangementet. Under årets NMM var det deltakere
fra Fauske i sør til Sør-Varanger Nord. Til sammen
var det over 46 påmeldte i NNM Jegertrap, med
deltakere i alle klasser. I NNM Leirduesti, var det
også påmeldte deltakere i alle klasser, og et samlet deltakerantall på ca.30.
NMM- Jegertrap.
NNM Jegertrap ble arrangert 11 august. Bort i mot
perfekte værforhold med halvskyet oppholdsvær
og 18-20 grader og ikke minst lite vind, gjorde forholdene bortimot perfekte.
Det ble en meget spennende dag, med tett, jevn
og ikke minst god skyting. Flere av de beste skytterne fulgte varandre tett og ingen ting var avgjort
før etter en tett sistefinale, hvor Roger Strømeng,
fra Alta JFF var den som stakk av med seieren og
kunne titulere seg som Nord- Norsk Mester i Jegertrap 2018. Årets Fylkesmesterskap Jegertrap
ble også avholdt under dette stevnet. Her var det
tilslutt Terje Ingolf Hillmarsen som stakk av med
seieren, etter meget godt skyting gjennom hele
dagen.

Pallen, NNM Jegertrap.

FM Jegertrap 2018.

Resultater NNM Jegertrap.
Gull: 		Roger Strømeng, Alta JFF.
Sølv:
Per Jonny Sara, Alta JFF
Bronse:
Terje Ingolf Hilmarsen, Bardu JFF
Resultater FM Jegertrap.
Gull: Terje Ingolf Hilmarsen
Sølv: Jan Arne Johansen, Målselv JFF
Bronse: Mads Randers, Bardu JFF
Øvrige resultater NNM Jegertrap 2018 klassedelt,
individuelt og lag kan leses på www.leirdue.net

FM Jegertrap Lag 2018.
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NNM Compakt Sporting (Leirdue Sti)
Søndag 12 august var det NNM-Leirdue Sti. (Compakt Sporting). Målselv JFF, hadde fått til en meget variert og utfordrende Compaktbane med 8
ulike leirduekastere. Under Compakt Sporting,
skytes det bare dublett duer og duene kommer
med ulike hastigheter, vinkler, høyder osv. Dette
synes undertegnede var en meget artig og ikke
minst utfordrende skytegren, hvor skytteren ble
satt på store utfordringer.
Øvelsen gjennomføres som 50 skudd stevne, hvor
det skytes 5 dublett duer på hver standplass.
Oppsettet på kasterne er ferdig programmert slik
at det blir likt for alle skytterne. De 10 beste skytterne gikk videre til en finale, hvor det var mulig å
skyte seg oppover eller nedover på resultatlista.
Det ble en meget spennende finale også i Leirduesti, hvor ingen ting var avgjort før siste skudd var
skutt.

NNM Leirdue sti pall.

Nord- Norsk mester i Leirdue Sti ble, Jan Arne Johansen fra Målselv JFF.

Resultater NNM Compakt sti.
Gull:
Jan Arne Johansen, Målselv JFF
Sølv:
Stig Zachariassen, Narvik og
		
omegn JFF
Bronse:
Rune Eggen, Bardu JFF
Resultater FM Compakt Sti.
Gull:
Jan Arne Johansen, Målselv JFF
Sølv:
Rune Eggen, Bardu JFF
Bronse:
Stig Berntsen, Målselv JFF
Øvrige resultater klassedelt og lag kan leses på
www.leirdue.net
NJFF-Troms vil gratulere alle de premierte under
NNM og ikke minst takke Målselv JFF for gjennomføringen av NNM, FM i Jegertrap og Compact
Sporting. Det var ett meget godt gjennomført arrangement, hvor Målselv JFF viser at de har me-

Pallen, FM leirduesti.

get god kontroll på hvordan skytestevner skal
arrangeres og ikke minst har bygget opp et baneanlegg og klubbhus som innbyr til mye aktivitet på
skytebane.
Målselv JFF har søkt om NM Jegertrap i 2020 og
trenger frivillige som ønsker å bidra under dette
arrangementet. Ta kontakt med Målselv JFF og
leder Ulf Boger, hvis du kan tenke deg å være med
som frivillig under dette arrangementet.

www.voigt.no
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Veien videre for Sjøørreten og
Sjørøya i Troms
Av/ Fylkessekretær, Karl-Petter Johansen

NJFF-Troms arrangerte 25-26 Mai, ett stort Sjøørret og Sjørøyeseminar i Tromsø. Seminaret var
en del av vårt Sjøørret og Sjørøye prosjekt, hvor
vi i ett pilotprosjekt i Lyngen har kartlagt bekker
og mindre vassdrag i forhold til om de er heller
har potensiale som gytebekker for Sjøørret og
Sjørøye. Målet med seminaret var å sette fokus på
Sjøørreten og Sjørøya i Troms og ikke minst knytte
kontakter inn i fagmiljøet for å løfte fram Sjøørret
og Sjørøya i Troms.
Det ble ett meget vellykket seminar, hvor vi hadde
fått på plass forskere og foredragsholdere med
spesialkompetanse på Sjøørret og Sjørøye. Fokuset var situasjonen i Troms og våre bestander i
Nord- Norge. NJFF-Troms var meget godt fornøyd
med deltakelsen på seminaret. Vi gikk bredt ut og
ønsket deltakere fra alle miljøer, både forskere,
fiskere, grunneiere, offentlige og statlige institusjoner, kommunal forvaltning. Totalt var det over
60 deltakere på dette seminaret og vi syns dette
var meget bra. Tilbakemeldingene fra alle parter
har vært utelukkende positive og alle deltakere
mente det var ett svært nyttig seminar, hvor vi
hadde fått til ett godt og variert program.
Hva med veien videre?
NJFF-Troms har ett sterkt ønske om å kunne drive
vårt Sjøørret og Sjørøyeprosjekt videre. Ett langsiktig mål for prosjektet er å kunne gjennomføre
kartlegging av alle potensielle Sjørøye og Sjøørret bekker over hele fylket. Denne type prosjekter
krever stor innsats, mye planlegging og adminis-

trasjon. I tillegg er prosjektet totalt avhengig av en
enorm frivillig innsats over en lengere periode for
å kunne lykkes med gjennomføringen. I den frivillige innsatsen og dugnadsarbeidet er vi avhengig
av våre lokalforeninger, medlemmer og alle andre
interesserte, som gjennom bidra til kartleggingsarbeid kan være med på å føre prosjektet videre.
Neste fase i prosjektet vil være å følge opp med en
søknad til Miljødirektoratet på en videreføring av
prosjektet over 3-5 år. I denne prosjektsøknaden
vil det også søkes om lønnsmidler til en prosjektstilling til oppfølging av prosjektet, oppfølging,
opplæring og formidling. Utfallet av denne søknaden vil være avgjørende for i hvordan Sjørøye og
Sjøørretprosjektet i Troms videreføres.
Hvis NJFF-Troms får tilgang til prosjektmidler til
dette prosjektet vil vi jobbe målrettet med å utvikle
ett kompetanse team, som skal følge opp prosjektet med opplæring og kartleggingsarbeid videre
i prosjektperioden. Lokalforeninger og personer
som har interesse for å jobbe med dette prosjektet
videre, på frivillig basis må gjerne ta kontakt med
NJFF-Troms på epost troms@njff.no eller telefon.
95222661.
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Er du klar for ny sesong?

Overnatting, åpen spisestue,
kurs og konferanse,
idrettssamlinger, selskap
og catering

Vi har snøscooteren du trenger!
Både nye og brukte

Hos oss kan du også leie scooter

Ole Reistadsvei 4
9325 Bardufoss
Tlf: 77 83 46 00
post@bardufosstun.no
www.bardufosstun.no

Fogd Holmboes gate 57, 9360 Bardu
Tlf. 77 18 22 28

www.brbakkehaug.com

Appetitt Energy Grain Free
- tørrfôr for voksne hunder med høyt aktivitetsnivå.
Appetitt Energy Grain Free

er uten kornråvarer (hvete og mais) og dermed fri for gluten. Fôret har
høy energikonsentrasjon noe som er positivt for aktive hunder.

Hver
6. pose

«Energibooster»

Appetitt Energy våtfôr kan gis
direkte til hunden, gir rask
energi og passer derfor
utmerket til jakt, trening og
hunder med høy ytelse.

GRATIS
Appetitt Energy våtfôr,
150 gram

Prøv Appetitt i
3 mnd. helt
risikofritt.
Dersom fôret
ikke faller i smak
får du pengene
tilbake.
Appetitt får du kjøpt hos
Felleskjøpet, Zoo kjeden Pets
og utvalgte Zoo-butikker.

Profil Energy_210x148_2017_3mm_bleed+crop marks.indd 1

Lik Felleskjøpet hund
på Facebook!

Tlf.: 72 50 50 50
wwww.felleskjopet.no

29.10.2017 10:24:56
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NJFF ønsker aktiv og engasjert
ungdom
Av Fylkessekretær, Karl-Petter Johansen

Vår organisasjon NJFF, har de siste årene rettet
stadig mere av sitt aktivitetstilbud mot ungdom.
Ungdommene er framtiden for vår organisasjon
og ikke minst den aktiviteten vi holder på med.
NJFF er en tradisjonsbærer av jakt og fiske i Norge og rekrutering gjennom ungdomsaktivitet og
ungdomstilbud blir stadig viktigere.
NJFF har de siste årene hatt en nasjonal satsing
på ungdom gjennom ungdomscamper, introjakt
tilbud, intro fisketilbud og camp villaks. Dette tilbudet har gitt et godt og bredt tilbud til svært mange ungdommer over hele landet. Dette tilbudet gis
både gjennom fylkeslag og mange av våre lokallag
er også aktive tilbydere av disse aktivitetene.
NJFF-Troms har de siste årene også hatt stort fokus på tilrettelagt og målrettede ungdomstilbud,
vi har også søkt nye veier for å få flere ungdom-

Reisafjord Hotel ligger ved sjøen i Sørkjosen, Nordreisa.
Vi har åpent hele året og har 54 rom, en restaurant, lobbybar,
tre møterom, peisestue og et treningsrom.

Vi er kjent for god mat, prøv får flotte restaurant!
Vi har spennende vinteraktiviteter som:
Historiefortelling ved bål eller innendørs, hundekjøring,
snøskuterkjøring, nordlysjakt, elgsafari, guidet tur på ski
og/eller truger.

Nesseveien 32, 9151 Sørkjosen, Norway
Telefon: 777 66 000
Epost: resepsjon@reisafjord-hotel.com
www.reisafjord-hotel.com

10

Jakt & fiske friluftsliv - www.njff.no

mer engasjert i vårt tilbud. Noen av våre tilbud har
vært, egne elgjaktkurs for ungdom, hagleskytterkurs for ungdom, introjakt predatorjakt, introjakt
småvilt, Fiskesprell og ungdoms samling med
småviltjakt. Alle disse kursene har vært kurs tilpasset ungdom og hvor målet har vært å skape ett
godt tilbud og økt rekrutering til jakt og fiske gjennom vår organisasjon.
NJFF- Troms har blant annet startet ett formelt
samarbeid med DNT- Ung Troms, hvor vi tilrettelegger for felles aktiviteter med DNT- Ung. Dette
er et samarbeid vi ønsker å fortsette med i årene
framover og som vi håper kan gi ett godt og brett
tilbud til ungdommer i Troms.
NJFF-Troms ønsker også at våre lokallag skal
rette sitt fokus mot ungdomsarbeid og aktivitetstilbud til ungdomsmedlemmer i lokallagene. Det
betyr i praksis at lokallagene må begynne å tenke som ungdommene, skape aktiviteter og tilbud
som ungdommene er interessert i og som fenger
ungdom. Den beste måten å få dette til på er å få
ungdommene med i styrer, og aktivitetsutvalg,
arrangere egne ungdomskvelder og ikke minst
legge til rette for at ungdommene selv kan skape
aktivitet og tilbud lokalt.
NJFF-Troms vil også i 2019 satse på ungdommen
og vi vil legge til rette for mange jakt og fiske tilbud som er direkte rettet mot ungdom.

Forum for Natur og Friluftsliv
Av Knut M.Pedersen

Bakgrunnen for opprettelsen av Forum for Natur
og Friluftsliv
I forbindelsen med Friluftslivets år i 1993, ble det
opprettet fylkeskontakter i hvert fylke.
FNF, er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid
med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i
aktuelle saker i de enkelte fylkene.
FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene der saker av felles interesse
diskuteres og oppgaver fordeles og skal være en
arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene.
Arbeidsoppgaver
FNF skal prioritere arealsaker og andre saker
med konsekvenser for naturverdier og friluftsliv
gjennom å:
• sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i
samfunnet
• ha god kontakt med myndighetene
• bygge gode nettverk mellom organisasjonene,
med politikere og andre relevante aktører
• påvirke i relevante plan- og saksprosesser
• bygge kompetanse i organisasjonene
• holde kontakt med eventuelle lokale eller interkommunale FNF
Organisering
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er organisert
nasjonalt og fylkesvis.
FNF nasjonalt består av et styre og en daglig leder. Den nasjonale organisasjonen har arbeidsgiveransvaret for koordinatorer i fylkesvise FNF og
ansvar for oppfølgingen av det faglige arbeidet i
disse.
Fylkesvise FNF skal fungere som et samarbeidsforum for å fremme og styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige
saker, ikke en formell organisasjon. FNF må likevel ha en struktur som gjør at forumet blant annet
kan motta midler til drift fra stat og fylke. Dette
innebærer blant annet at FNF skal ha et årlig årsmøte for å:
• Vedta årsplaner
• Vedta en overordnet strategisk plan
• Vedta budsjetter
• Godkjenne årsmeldinger
• Godkjenne årsregnskaper
• Velge et styre

Forum for natur og friluftsliv, FNF-Troms
Se hjemmeside: http://www.fnf-nett.no/14371.140.
Om-FNF.html med link til FNF.Troms
Ny Koordinator
Vår koordinator i Troms Eivind Høstmark Borge,
har etter 7 år hos oss, gått over i ny stilling i Troms
Fylkeskommune, og vi har nå avsluttet en prosess
med å ansette ny.
29. oktober starter
Christine Myrseth sitt
virke som koordinator i
FNF Troms. Hun er 37
år, fra Birtavarre i Kåfjord kommune, og er
dermed så å si lokalkjent i Troms.
Hun fullførte fulførte
våre 2018 sin master i
Rettsvitenskap ved UiT
Norges arktiske uni- Christine Myrseth.
versitet med avhandlingen «Økosystemtilnærmingens rettslige betydning for beskyttelse av miljø og bærekraftig bruk
av ressursene i det marine Arktis».
Dette betyr at hun er godt rustet til å fortsette å
levere grundige utredninger slik som Eivind har
«skjemt» oss bort med. Som jurist har hun kompetanse innen generell saksbehandling, inngående
forståelse for miljølovgivningen, både internasjonalt og nasjonalt og evne til å bidra med solide høringssvar. Hun beskriver seg selv som en person
som har god analytisk evne og ønsker å være med
på å styrke natur og friluftslivsorganisasjoners
posisjon og påvirkningskraft i samfunnsutviklingen. I tillegg til sin master i Rettsvitenskap har
hun valgt å ta en fritt sammensatt bachelorgrad
innen ledelse, etikk og politikk og at dette er relevant for stillingens oppgaver som retter seg mot
«lobbing», politisk påvirkning og den bredere kontekst som natur og friluftslivsorganisasjoner fungerer innenfor. Hennes kompetanse innen etikk og
ledelse av team, samarbeid og prosjektformen vil
helt klart være nyttig for hennes arbeid som koordinator. For øvrig har hun en allsidig erfaring både
fra privat næringsliv og frivillige organisasjoner.
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NJFF-Troms

Elgjaktkurs for kvinner
Av Silje Stenersen Forsetlund, Leder Kvinneutvalget
NJFF-Troms

12. - 14. oktober arrangerte NJFF-Troms i samarbeid med Statsskog Troms og Troms Fylkeskommune et elgjaktkurs for kvinner. Helgekurset
ble avholdt i Dividalen i Indre Troms som er et av
Troms beste elgvald.
Instruktører og deltakerne bodde på ei stor og
flott hytte som Leies fra Øverbygd JFF i forbindelse med Elgjaktkursene til NJFF-Troms. Dette
kurset var beregnet for jenter og kvinner mellom
16 og 100 år. Fredagen ble brukt til å gå gjennom
teori og sikkerhet, og lørdagen ble sparket i gang
med praktisk jakt! Alle deltakerne fikk med seg en
egen instruktør og ble plassert ut på post. Dagen
ble delt inn i to etapper med postering morgen og
ettermiddag. Midt på dagen ble det et lite avbrekk
der instruktører og deltakere samlet seg for felles
lunch og bålkos.

Nesten alle deltakerne fikk også rullert på å gå
med løshund. Deltakerne ga positiv tilbakemelding på dette, og de syns det var spennende å få
en innføring i hundearbeidet. Lørdagskvelden var
det felles middag på hytta og sosialt på kvelden.
På søndagen ble det gjennomført en lengre økt
fra morgenen av der samtlige deltakere fikk prøve
seg på post alene. Kurset ble avsluttet med evaluering og pølser rundt bålet. Det ble dessverre ingen elgfall denne gangen, men nesten alle deltakerne fikk sett storoksen, da en av hundene hadde
los forbi flere av postene. Denne var dessverre
ikke på kvota og fikk tusle pent videre.
Det ble en spennende og lærerik helg, som vi også
planlegger å gjennomføre neste år.!
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NJFF-Troms Kvinnekonferanse
i Nordreisa
Av Silje Stenersen Forsetlund, Leder Kvinneutvalget
NJFF-Troms

8. - 10. juni arrangerte NJFF-Troms en kvinnekonferanse i Nordreisa. Kvinnekonferansen var en del
av kvinnesatsingen til NJFF-Troms der fokuset
var å øke kompetansen til kvinner og jenter som
er engasjerte, eller ønsker å engasjere seg i lokallagene. Kvinnekonferansen ble ledet av Leder
i Kvinneutvalget i NJFF-Troms, Silje Stenersen
Forsetlund og Fylkessekretær NJFF-Troms, KarlPetter Johansen.
Konferansen inneholdt en del teori, og organisasjonskonsulent Silje Klæbo hadde tatt turen opp
til Nordreisa for å gi deltakerne en innføring i bruk
av NJFF-portalen. Deltakerne fikk også grundig
informasjon om hvilke midler man kan søke på for
å få gjennomført ulike aktiviteter ute i lokallagene.
Under konferansen ble det diskutert hvilke muligheter som finnes for å utvikle aktiviteter og tilbud
til kvinner, og det ble utvekslet erfaringer på tvers
av fylket og lokallagene. Fredags kveld var det
sosiale som sto på planen, og det ble servert en
nydelig middag i en storlavvo ved Kronebutikken.
Lørdagen startet med teori opplæring og praktiske øvelser i bruk av portalen og nettsidene til
NJFF og NJFF’s Lokallag. Ut på dagen ble det ett
avbrudd i teoriøkten og hele gjengen tok turen til

Skytebanen til Nordreisa JFL, i Kjellerskogen for
å knuse noen leirduer. Dette ble en artig økt, hvor
jentene fikk god sving på hagla og humøret var på
topp.
Lørdags kveld ble avsluttet med en festmiddag på
hotellet. NJFF-Troms avsluttet kvinnekonferansen på søndagen med å utfordre deltakerne til å
arrangere neste års kvinnekonferanse. Denne utfordringen tok de på strak arm. Dette blir virkelig
spennende og vi håper at vi treffer flere nye fjes
under NJFF-Troms kvinnekonferanse i 2019.
Etter enst konferanse fikk vi flere tilbakemeldinger fra deltakere og alle var utelukkende positive.
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NJFF-Troms Småviltjaktkurs
Av Hermann Hartvigsen, Leder av Ungdomsutvalget
NJFF-Troms

Småviltjaktkurs på Senja i samarbeid med DNT
ung Hovedinstruktør: Hermann Kværnstuen Hartvigsen, leder i ungdomsutvalget NJFF Troms.
Helga startet med felles transport til Tranøybotn
Camping. Vel ankommet hytta i kveldsmørket,
ble det gjennomgang av jegerlisenser og våpenkort. Det skulle jaktes på hare på lørdagen, og vi
instruktørene merket fort det var mye spenning
blant de unge, lovende jegerne i den lille hytta. Vi
fyrte i gang matlagingen og begynte med teoridelen av kurset. Spørsmålene haglet inn, og det ble
uten tvil skapt store forventinger til dagen derpå.
Hare på post Lørdagen virkelig en begivenhetsfull
dag. Det var tidlig på, men deltakerne var i 110.
De aller fleste skulle få prøve å jakte hare for første gang. Enda bedre ble det da vi fikk med noen
kjempe hunder fra Nord-Norge harehund klubb.
Vi hadde sluppet hunden på tur opp i lia vi skulle
jakte. Vi satt fra oss sekker, og tok oss en prat om
hvordan vi skulle organisere jakta. Det tok ikke
mer enn ti minutter før første haren kom springende forbi, med hunden like bak. Alle sammen
fikk se haren, og det var supert å få sett hare tidlig
på dagen. Vi var alle veldig spente og klare til å
komme ut på post.
Vi delte oss ut på 3 forskjellige poster, og en time
senere hadde alle postene hatt haren på post. Alle
postene, foruten der jeg satt og instruerte to deltakere. Det første haglesmellets «ekko» hørtes
gjennom hele lia. Nummer to ble oppfulgt av et
gledesrop fra deltaker Sigurd, som skøyt sin første
hare denne dagen. Et perfekt andre-skudd sørget
for at haren falt i smellen. Vi hadde ikke vært på
post en hel time før det ble fall, og stemningen var
virkelig god i gruppa. Det ble opplæring i hvordan
man tar vare på viltet, flåing og mørning. Samti-

dig som vi ble vist av Nord-Norge harehund klubb
hvilke deler av kjøttet man kan bruke på haren, og
hvordan «filitere» Deltakere og instruktører var
veldig fornøyd med dag 1, og det ble en god tacokveld vel tilbake på den varme hytta i Tranøybotn.
Etter å ha fått i oss mat, startet vi å planlegge dagen etter. Det var meldt uhyre mye regn ved kysten, og rypejakt stod på planen. Vi viste at rypene
kom til å være tilnærmet helt hvite, og dermed
måtte vi oppsøke snø flekker. Problemet var at vi
tidligere på dagen hadde sett svært lite snø også
høyt til fjells, så det måtte bli til en plan B. Tidlig
morgen, og jakt i naturskjønne omgivelser. 05:00
går alarmen. Planen var egentlig å skulle jakte
like i nærheten av hytta, men dette ble vanskelig
mtp det været som var meldt. Vi pakkes sammen,
vasket oss ut av hytta – og satte kurset mot indre strøk. Vi merket fort at vi absolutt hadde gjort
rette avgjørelsen. Det ble blå himmel, snø flekker,
og 8 rypefall.
Vi sendte en hundeekvipasje etter storfugl, mens
den andre gikk på etter ryper. Grunnet antall deltakere, ble det best å dele seg opp. Noen rypejegere gikk på støkkjakt, mens andre fulgte hundene. Støkkjakt var det som ga mest uttelling denne
dagen. Det var vanskelige forhold for hundene, og
den sterke vinden med storm i kastene gjorde det
ikke bedre. 1 hare, 8 ryper, fornøyde deltakere og
stolte instruktører er beste måten å oppsummere
denne søndagen.
NJFF-Troms takker så mye til Nord-Norge harehund klubb, Midt-Troms fuglehund klubb, Statskog, Troms Fylkeskommune og Tranøybotn Camping for samarbeidet.
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Terminliste
DATO

Jaktfelt
30. mar.
2. jun.
17. aug.
25.aug
31.aug
1. sep.

Elgskyting
24. aug.

MERKNAD ARRANGØR

KONTAKTPERSON

TELEFON

MØTESTED

PÅMELDING

PRIS

STEVNEKODE

8,5
8
8,4
14
8
8,4

Skånland og Astafjord JFF
Malselv JFF
Malselv JFF
Målselv/ Gratangen JFF
Skånland og Astafjord JFF
Gratangen JFF

Tom Elvevoll
Ulf Boger
Ulf Boger
Håkon Strand
Tom Elvevoll
Roger Markussen

97743390
95124989
95124989
93200891
97743390
48115111

Tovik
innen 1200
SSB Bardufoss
innen 1200
SSB Bardufoss
innen 1200
Foreningshuset MJFF
Forhånds og 10-12
Tovik
9- 12
Øse
innen 1200

200/100
200/100
200/100
250/150
200/100
200/100

18

Målselv JFF

Ulf Boger

95124989

Foreningshuset MJFF

250/150

Målselv JFF
Bardu JFF
Målselv JFF
Bardu JFF

Ulf Boger
Mads Randers
Ulf Boger
Mads Randers

95124989
92289947
95124989
92289947

Leirduebanen MJFF
Leiduebanen Bardu
Leirduebanen MJFF
Leriduebanen Bardu

Bardu JFF
Målselv JFF
Bardu JFF
Harstad JFF
Målselv JFF
Nordreisa JFL
Nordreisa JFL
Bardu JFF
Indre Senja
Målselv JFF
Nordreisa JFL
Bardu JFF
Indre Senja
Nordreisa JFL
Harstad JFF
Målselv JFF

Mads Randers
Ulf Boger
Mads Randers
Mattias Torsfred
Ulf Boger
Siw/ Karl-Petter
Siw/ Karl-Petter
Mads Randers
Kai Rune Nordli
Ulf Boger
Siw/ Karl-Petter
Mads Randers
Kai Rune Nordli
Siw/ Karl-Petter
Mattias Torsfred
Ulf Boger

92289947
95124989
95589947
95897688
95124989
97604690
97604690
92289947
41680066
95124989
97604690
92289947
41680066
97604690
95897688
95124989

Leirduiebanen Bardu
Forhånd/17.00
200/ junior Gratis
Leirduebanen MJFF
Forhånds
1000
Lerduebanen i Bardu
Forhånd/17.00
200/junior gratis
Heggenkollen
Forhånd/ 12.00
300/150
Leirduebanen MJFF
Innen 1800
300/150
Kjellerskogen
Forhånd/10.00
300/150
Kjellerskogen
Forhånd/17.00
200/100
Leirduiebanen Bardu
Forhånd/17.00
200/ junior Gratis
Gibostad
Forhånds/ innen 12.00 300/150
Leirduebanen MJFF
Innen 1800
300/150
Kjellerskogen
Forhånd/17.00 maks 30 deltakere
300/150
Leirduebanen i Bardu
Forånd/17.00
200/gratis junior
Gibostad
Forhånd/17.00
200/100
Kjellerskogen
Forhånd 12.0
200/100
Heggenkollen
Forhånd/ 17.00
200/100
Leirduebanen MJFF
innen 1100
100

Forhånds

Lerduesti / Sporting
12. jun.
15. jun.
14. aug.
25.aug

2
1,5
2,4
2,11

innen 1800
innen 17.00
Innen 1800
forhånd/ innen kl 13.00

300/150
250/ gratis junior
300/150
250/gratis junior

Jegertrap
24. apr.
4-5 mai
15. mai.
25. mai.
5. jun.
6. jun.
18. jun.
19. jun.
29.jun.
7. aug.
10. aug.
14. aug.
15. aug.
20. aug.
25. sep.
31 des

2
3,9
2
7
2
7
2
2
7
2
7,5
12
2
2,4
2,4
4,6,17

Merknader
1

Merkeskyting 25 skudd, skudd inkludert i påmelding

2

50 skudd pluss finale. 5 beste til finale

3

200 Skudd. Stevnet premieres sammen med stevnet 7 mai. Maks 40 deltagere. Påmelding på njffstevner.no. Registreres som to stevner i klasseføringen. Oppstart 0900 begge da

4

Åpent Klubbmesterskap. Klubbmester er beste klubb-skytter uansett klasse

5

Fylkesmesterskap

6

Nyttårsskytt

7

100 skudd pluss 5 beste til finale

8
9

Jaktfelt, Standardstevne 30 skudd.

10

50 skudd pluss 10 beste til finale.

11

Klubbmesterskap Skeet. 2 x 25 skudd + 25 skudd finale. Påmelding annonseres på LEIRDUE.NET

12

Klubbmesterskap Leirduesti. 50 skudd + finale. 10 beste i finale. Påmelding annonseres på LEIRDUE.NET

13

100 skudd JT pluss finale. Forhåndspåmelding. MAX 15 deltakere. Påmelding annonseres på LEIRDUE.NET

14

LM/NNM

15
16

Rovviltfelt
100 skudd pluss finale

17

25 skudd

18

NNM , to serier løpende

100 Skudd. Stevnet premieres sammen med stevnet 6 Mai, totalt etter 300 skudd. Registeres som 2 stevner i klasseføringen
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LAND CRUISER

Uslåelig styrke
Legendarisk karakter
Den perfekte turkamerat
Terrengkamera under bilen • Ventilerte seter
Torsen LSD Differensial bak • Karosseri på fast ramme • Permanent 4WD
+ Mye mer • Pris inkl. mva fra 536 200,-

Tromsø – 77 67 98 00 | Bardu – 77 18 59 00 | Finnsnes – 77 85 07 00
*Inklusive frakt, lev.og reg.omk. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 0,75 l/mil, fra 197 g/km, fra 41,2 mg/km.
Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

