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Av: Leder NJFF-Troms, Svein Edgar Pedersen

Nå er vi kommet ganske langt 
ut på høsten med alle jaktrela-
terte aktiviteter som hører til.
NJFF-Troms har nå gjennom-
ført kurs og samlinger om både 
småviltjakt og storviltjakt. 

Det har vært et veldig stort en-
gasjement både fra deltagere 
og instruktører, og så langt har 
jeg kun fått positive tilbakemeldinger fra disse aktivitetene.

2020 nærmer seg veldig fort og framfor oss ligger det utfor-
dringer med hensyn til regionreformen vi har vi står ovenfor. 
Troms og Finnmark slåes sammen, og dette er en situasjon 
de færreste er komfortabel med. Troms og Finnmark blir 
Norges største fylke som til sammenligning vil strekke seg 
fra Trondheim til Lindesnes. Og i tillegg har vi Svalbard. Det 
sier seg selv at her snakker vi enorme avstander. Men utfor-
dringer er til for å løses, og med god dialog med våre gode 
naboer i nord finner vi nok en løsning på dette.

Videre ut høsten skal elgjakta avsluttes. Ungdomssamling 
med småviltjakt på Arnøy med full påmelding skal gjen-
nomføres. Planleggingsmøte for 2020 skal gjennomføres. 
I tillegg til flere andre møter og samlinger som ikke vises 
direkte, men er bakgrunn for veldig mye av de aktivitetene 
vi har.

2019 har så langt vært det året vi har hatt mest aktiviteter 
ut mot medlemmene.  Veldig mange av disse har vært gjen-
nomført sammen med lokallag. 

Dette har vært krevende for mange av våre kursledere og 
instruktører. Men alt har vært gjennomført med stort enga-
sjement og høy faglig kompetanse.

Jeg vil takke alle kursledere og instruktører for et så langt 
vel gjennomført 2019. Jeg vil også takke alle fylkesinstruk-
tører som står for utdanningen av lokale krefter som holder 
hjulene i gang i lokalforeningene.

I tillegg vil jeg takke fylkeskommunen, Statskog, DNT, FNF 
og alle andre samarbeidspartnere for et godt og aktivt 2019.
Til slutt ønsker jeg dere alle et godt og aktivt jakt- og fiskeår 
i 2020.

Lederens spalte
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NJFF-Troms Kvinnekonferanse 
i Harstad 23.-25. august
Årets kvinnekonferanse ble avholdt i Harstad 
23.-25. august på Heggenkollen. 

Av Linda Andersen

I alt deltok deltok det 13 damer fra Harstad, Trom-
sø, Bardu og Målselv.

Fredag 23 august startet vi det hele med tur til et 
av Harstads mest populære utfartssted, Aunfjel-
let. Været var fint da vi startet, men det ble tåke 
og en smule kjølig. Men hva gjør vel det når noen 
hadde gått i forkant og fyrt opp bålet, kokt kaffe og 
fikset spekemat m/tilbehør til de som kom gående 
opp i tåken.

Vel nede fra fjellet var de fleste litt slitne etter og 
vi avsluttet kvelden på Heggenkollen med sosialt 
samvær med «noko attåt»

Lørdagen var programmet ganske så stramt. Vi 
startet med felles frokost på Heggenkollen, før vi 
gikk til leirduebanen hvor vi fikk kyndig hjelp fra 
Hjff sine egne instruktører Svein-Ove og Douglas. 
Etter skyting spiste vi hjemmelaget kjøttsuppe, 
før vi dro ned til Folkeparken for å få introduksjon 
i fluefiske. Her stilte Hans Erik Myreng fra Para-
bolflua opp som ekspert, med god hjelp av Martin 
Moss. Vi fikk info om ulike typer fluer og generell 
info om fluefiske og hva man har behov for i star-
ten. Vi fikk prøve oss på å kaste med fluestang og 
for noen av oss ga det mersmak.

Etter dette gikk vi opp og hadde våpenstell. Her 
fikk Svein-Ove vist oss hvordan man pusser og 
rengjør/smører våpenet. For noen av oss fikk vi 
også lært noe som vi ikke viste fra før, som hvor-
dan man omtrent plukker våpenet ifra hverandre 
for en grundig rengjøring/pussing.

Før festmiddagen på kvelden holdt Nina Einem et 
glimrende foredrag for oss om storviltjakt. Kjem-
pespennende og interessant. Her fikk vi innblikk i 
ulike typer jakt i inn og utland, og vi fikk også se 
hvordan de tar vare på byttet i etterkant. 

På kvelden fikk vi levert mat fra Smaksverket. 
Dette var aldeles nydelig. Vi fikk servert lamme-
skank til hovedrett og kake til dessert. Resten av 
kvelden kosa vi oss med gode samtaler, delte er-
faringer og historier. Noen av oss plana også turer 
sammen. 
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Søndagen startet vi med felles frokost på Heg-
genkollen.  Anicura Harstad sin dyktige dyrepleier 
Rita Skogvoll på besøk for å ha foredrag i forhold 
til hund. Her var hovedfokuset på førstehjelp, men 
vi fikk også tips i forhold til forebygging av skade 
på hund i forbindelse med jakt osv. Hun hadde 
også med seg sponsorgaver til oss alle😊

Vil også takke alle de som sponset oss slik at vi 
kunne dele ut goodiebag til alle som kom. De som 

Er du klar for ny sesong?

Vi har snøscooteren du trenger!
Både nye og brukte

Hos oss kan du også leie scooter

www.brbakkehaug.com

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

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

villig ga oss noe var Kiwi Medkila, Gapahuken, 
OBS, XXL og dyrebutikken.

Helga kort oppsummert: Fantastisk trivelig å 
møte jenter med felles interesser og fra andre 
foreninger. Alle var enige om at helga hadde vært 
matnyttig og at dette var en suksess. Målselv tar 
stafettpinnen etter oss og vi gleder oss til neste 
år og ny konferanse. Å håper mange flere jenter 
melder seg på for det her var skikkelig artig og 
lærerikt.
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Fylkesmesterskap Jegertrap
i Nordreisa
Av Fylkessekretær Karl-Petter Johansen

For aller første gang var Nordreisa Jeger og Fis-
kerlag arrangør av Fylkesmesterskapet i Jeger-
trap. Nordreisa JFL hadde forberedt seg godt og 
kunne stille med en ett flott baneanlegg som alle 
deltakere var fornøyd med. Det ble en jevn og tett 
konkurranse, hvor våre deltakere fulgte hveran-
dre til døra.

Til slutt var det Ulf Boger, fra Målselv JFF som 
trakk det lengste strået og stakk av med tittelen 
som Fylkesmester i Troms 2019.

Resultatliste 
Nr. 1 og FM Ulf Boger- Målselv JFF
Nr.2 Musa Gitau Anderssen- Bardu JFF
Nr.3 Rune Moeggen- Målselv JFF
Resultater Lagskyting:
Nr. 1 og FM Målselv JFF 2. (Ulf Boger, Roar Helle, 
Tommy Mortensen)
Nr. 2 Nordreisa JFL (Sverre E. Hansen, Bernt Ivar 
Kristiansen, Karl-Petter Johansen)
Nr. 3 Målselv JFF 1. ( Rune Moeggen, Dan Jøran 
Munkli)

Øvrige resultater kan leses på www.leirdue.net

Premierte Fylkesmesterskap lagskyting.

Fylkesmester Ulf Boger, Målselv JFF. Musa G. Andersen Bardu JFF.
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Gåsejaktkurs Kjøtta 2019
Av Svein Ove Bartlett, leder Småviltutvalget NJFF-Troms

NJFF-Troms arrangerte for 4 året på rad Gåse-
jaktkurs. Våre Gåsejaktkurs har alltid blitt gjen-
nomført i samarbeid med lokalforeninger på ste-
det der kurset har vært.  NJFF-Troms intensjon er 
at Lokallagene skal få kunnskap og erfaring med 
hvordan slike kurs gjennomføres, slik at de selv 
kan være selvstendige arrangører i etterkant.

Så langt har NJFF-Troms arrangert gåesjaktkurs 
i Ibestad, Nordreisa, Lyngen og nå siste kurs på 
Kjøtta utenfor Harstad.

Gåsejaktkurset ble av holdt 16.08-18.08 på Kjøt-
ta, en liten øy utenfor Harstad, i samarbeid med 
Harstad JFF. Totalt 9 deltakere og to dyktige og 
lokalkjente instruktører deltok. Innkvartering i 
den gamle Anna Rogde gården var virkelig i sær-
klasse. Det ble jaktet på grågås ifra skjul, snikjakt 
og postering. En liten regnskur på fredags etter-
middag la ikke demper på jaktlysten, og ikke lenge 
etter kveldsrunden var i gang, ble det felling på en 
av deltakerne. 

Det ble observert mye gås og mange sjanser til 
felling var det også, men utbyttet ble ikke helt som 
man kanskje kunne håpe på. Totalt ble det skutt 5 
gås i løpet av kurset. 

Tross av ett noe margert fangstutbytte, var det ett 
lærerikt kurs, hvor alle deltakere hadde et stort 
læringsutbytte. Alle deltakerne var meget fornøyd 
og var klar for å melde seg på til neste kurs.
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Elgjakt opplæringsvaldet 
i Dividalen 2019
Av Karsten Eriksen, Deltaker 
Elgjaktkurs 2019

25. september fylles sko-
gen med gamle gråhårede 
menn på post. Hva er grun-
nen? I hele 28 år har NJFF 
Troms arrangert årlig elg-
jaktkurs på opplæringsval-
det i Dividalen Statskogs 
grunn. Jaktkurset har som 
formål å kurse uerfarne je-
gere til å beherske elgjakt-
formen og de utfordringer 
som hører til. Jakttiden for 
dette valdet er fra 25.sep-
temer til 1. november, og 
innenfor denne tiden holdes 
det tre kurs - Ukeskurs á 7 
dager, introjaktkurs á 5 da-
ger og et helgekurs for jen-
ter/damer.

Og hvordan foregår kurset, 
spør du?
Svaret er selvsagt at DU 
skal jakte elg! Det er lett å 
tro at en må ha inneha masse utstyr for å kunne 
jakte elg, noe som naturligvis ikke kommer kost-
fritt, og det er dessuten vanskelig å vite hva en 
trenger av utstyr dersom en ikke har vært med på 
elgjakt tidligere.
Opplæringsvaldet er arrangert på en slik måte at 
alle kan delta, ung som gammel, menn som kvin-
ner. Og hva trenger du egentlig av utstyr? Et våpen 
og godkjente papirer for å jakte storvilt, that’s it! 

Årets ukeskurs startet mandag 23. september 
med oppmøte og innlosjering på teltleir på Diviå-
sen. I år for første gang var det etter omstendig-
hetene besluttet å ha teltleir - noe som viste seg 
å være en suksess. Det har i de tidligere år vært 
leid hytte. På leirplassen var det en stor lavvo, ett 
stort og to mindre lagstelt noen hadde også eget 
telt med, pluss hundefører i campingvogn. Uken 
fortsatte med en tur på skytebanen for kontroll av 
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våpen og testskyting, etterfulgt av disipliner som 
skyting 100m, på løpende elg og ståendeskyting 
på kortholdsbanen. Det var lagt opp teoribolker 
som ble gjennomgått i pausene med høyt engasje-
ment fra elever og instruktører, hvor temaer som 
lovverk, jaktformer, kjønn/alder, bruk av hund, et-
tersøk, radiodisiplin, bekledning, og HMS/første-
hjelp ble diskutert.

Jaktstart - frokost kl. 06 og oppmøte ved karttavle 
kl. 07. Jakten er lagt opp til to støkk per dag med 
lunsjpause i mellom, med stor mulighet for å gril-
le en pølse eller tre.

I starten sitter en instruktør og en elev på post i 
lag, og så rulleres det på poster og instruktører i 
løpet av uken. Du får en utrolig lærerik opplevelse 
av å observere erfarne jegere i aksjon, og lærer 
alt fra å være musestille på post til å lage et lite 
bål. En stor opplevelse er å gå med hundefører og 
se et samarbeid som er trent på og innøvd i en år-
rekke. Det er bare å ta av seg hatten for det arbei-
det som blir lagt ned i en god jakthund.

Når jakten for dagen avsluttes er det fellesmiddag 
med pågående diskusjoner om alt fra jakt til jakt 

og kanskje litt mere jakt. Årets første jaktuke gikk 
uten elgfall, men det var bred enighet om at jakten 
hadde vært vellykket med masse erfaringer og 
opplevelser. 

Det ble elgfall den nestsiste jakthelgen, dette var 
med stor jubel i laget. Når elgen er felt settes det 
stort fokus på at elevene skal få prøve på alle as-
pektene ved jakten og dette er ingen unntak, det 
var bare og brette opp armene slik at vi fikk klar-
gjort dyret til mørning.

Da gjenstår bare en siste ting: om du syntes dette 
hørtes spennende ut så er det bare å melde seg på 
til neste års jakt i Dividalen!

Overnatting og servering 
på Arnøy tilrettelagt for jakt og fiske 

Lauksletta 
Overnatting A/S

 
Lauksundveien 570, 9194 Lauksletta

lauksletta_overnatting@msn.com 
mobil 92089824 og 92412067

Følg oss på Facebook

Tlf. 778 40 907

Velkommen til en moderne og velutstyrt
dyreklinikk med

bred kompetanse og høy kvalitet.

AniCura Finnsnes
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Introjakt småvilt
Helgen 18-20.10  ble det arrangert introjakt små-
vilt i samarbeid med DNT Ung . Leiren hadde base 
sammen med NJFF’s elgjegere i Dividalen. Der 
sov vi i telt og delte fasiliteter med elgjejerne. 

Av Anders Einung Hansen, leder ungdomsutvalget NJFF

Fredagen startet med å finne oss til rette i leiren. 
Etter å ha kost oss med pølsegryte til kvelds var 
det gjennomgang av forskjellige former for små-
viltjakt, sikkerhet og hvordan vi oppfører oss i ter-
renget sammen. 

Lørdags morgen var vi tidlig oppe, det var hare-
jakt på programmet. Nord-Norge Harehundklubb 
stilte med instruktører og hunder. Etter en gjen-
nomgang av harejakt rundt bålpanna bar det ut i 
terrenget for praktisk jakt inne i Dividalen. Vi delte 
oss i to lag som slapp hund et stykke fra hveran-
dre. I løpet av dagen fikk begge jaktlagene opplevd 
uttak av hare og los og det ene laget fikk også felt 
haren.

HOTELL MED EKTE TRADISJONELL HUSMANNSKOST
Frokost - Lunsj - Middag

Vollan Gjestestue AS, Torgveien 2, 9040 Nordkjosbotn. Tlf: 77 72 23 00
Booking: post@vollangjestestue.no • Direkte: thomas@vollangjestestue.no • www.vollangjestestue.no

På Vollan Gjestestue har 
du muligheten til å bo slik 
du vil. Vi kan tilby deg 
flere ulike romtyper, 
heimelaga mat, stor og 
gratis parkering, god 
service, lobbybar, 
selskapslokale og 
møterom for å nevne noe.

Rypejakt.

Etter en lang dag i terrenget var det tilbake i leiren. 
Reinskav-taco til kvelds var kjempegodt. Kursdel-
takerne tok ansvar for matlaging og oppvask. Su-
pert! En sliten gjeng fant veien ned i soveposene.
Søndagen var vi også tidlig oppe. Etter en rask 
frokost bar det av sted til Tamokdalen. Der møtte 
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vi to drevne rypejegere som også hadde med en 
fuglehund. Igjen delte vi oss i to lag, det ene laget 
gikk med hund i dalsidene mens det andre gikk på 
fjellrypejakt høyt oppe i terrenget. 

Begge lagene var i løpet av dagen i kontakt med 
fugl men det ble ingen fellinger. 

Vel nede var det å pakke sammen og komme seg 
hjem igjen. Vi var enige om at det hadde vært en 
flott og lærerik helg. Flere deltakere var ivrig i 
gang med å planlegge neste jakttur i bilen på vei 
hjem.

NJFF-Troms vil takke instruktører og deltakere 
for ei trivelig jakthelg.

Hare.

Harefelling.
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Villaksen - Framtidsdrømmen
NJFF-Troms ønsket i 2019 å være med på marke-
ringen av Villaksens år 2019. Vi har sammen med 
flere av våre lokallag hatt en rekke arrangemen-
ter i forbindelse med Villaksens år.

Av Fylkessekretær, Karl-Petter Johansen

Vårt største arrangement har vært vårt Politiker 
seminar «Villaksen Framtidsdrømmen» som var 
rettet mot alle våre Fylkespolitikere og lokalpoliti-
kere i alle kommuner i fylket. Vårt seminar ble av-
holdt ved Øvre Målselvfossen Camping 6. Juli 2019

Manglende interesse blant våre fylkespolitikere
Invitasjonen til dette seminaret ble sendt ut i god 
tid til alle partier, lokallag, lokalpolitikere og fyl-
kespolitikere. I begynnelsen var det lite respons, 
spesielt fra våre fylkespolitikere. Responsen fra 
en del lokalpolitikere i nærområdet var derimot 
bedre. Etter en nok så skarp henvendelse til våre 
Fylkespolitikere, var det flere av fylkespolitikerne 
som prioriterte dette seminaret. Vårt Politikerse-
minar ble gjennomført med 22 deltakere repre-
sentert av politikere fra fylkestinget og lokalpoli-
tikken i Troms. I tillegg ble alle ungdommene som 
var på plass under Camp Villaks i Målselv invitert 
til deler av seminaret.

Villaksen i fokus
Ett spennende og interessant seminarprogram 
med Villaksen i Fokus, var rammen for seminaret. 

NJFF-Troms hadde innhentet ulike foredragshol-
dere som skulle ta for seg Villaksen i Troms med 
ulike vinklinger. 

Foredragsholdere og tema:
Villaksens biologi:   Jenny Jensen, 
  Akvaplaniva
Målselva: Odd Helge Utby
Villaksen i Norge:   Bjarte Erstad
Villaksens betydning 
for Målselv kommune: Nils Ole Fosshaug, 
  ordfører
Villaksens år og NJFF:  Karina Gjerde, NJFF
Forprosjekt 
Villakssenter: Asgeir Fyhn
Den fantastiske 
Villaksen:  Kenneth Bruvik

Seminaret ble avsluttet med en politikerdebatt, 
hvor politikerne fikk mulighet til å få svar på kon-
krete spørsmål og ikke minst debattere ulike ut-
fordringer for Villaksen i Norge og Troms.

NJFF-Troms vil takke alle foredragsholder og de 
fremmøtte politikerne for deres bidrag under se-
minaret. Vi håper på at vårt politikerseminar kan 
være med på å holde oppe våres politikeres enga-
sjement rundt vår Fantastiske Villaks.
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www.voigt.no

Ny fylkesinstruktør Hagle
Vår nåværende fylkesinstruktør Hagle, Ole Kro-
ken, har valgt å trappe ned sin aktivitet. Ole har 
vært fungerende Fylkesinstruktør i en årrekke 
og har gjennom årene utdannet mange dyktige 
Hagleinstruktører til våre lokallag. Ole’s fore-
løpige siste oppdrag blir overføring av sin kom-
petanse til påtroppende Fylkesinstruktør Hagle, 
Musa G. Andersen fra Bardu JFF.

Av Fylkessekretær, Karl-Petter Johansen

NJFF-Troms Fylkesstyre har forespurt og ønsket 
Musa G. Andersen, fra Bardu JFF som ny Fylkes-
instruktør Hagle. Musa har takket ja til dette opp-
draget og fylkessekretæren har tatt en prat med 
påtroppende fylkesinstruktør, slik at vi alle kan bli 
bedre kjent med verdens blideste mann…

Musa er også lokal hagleinstruktør i Bardu JFF og 
har ca. 10 års fartstid som lokal instruktør. Min 
motivasjon for å ta på meg vervet som Fylkesin-
struktør, er at jeg har lyst å dele mine erfaring, 
dele kunnskap, og ikke minst utdanne nye in-
struktører i lokallagene som kan engasjere flere 
ungdommer til å bli gode skyttere. Musa har brei 
pedagogisk erfaring som vil kommet godt til nytte 
i vervet som fylkesinstruktør.

Navn: Musa G. Andersen
Alder: 40
Bosted: Setermoen
Lokallag: Bardu JFF
Familie: Gift, 4 barn
Yrke: Byggfaglærer Bardufoss Videregående 
skole
Hobbyer: Jakt og Fiske tar det meste av fritid, 
men har også verv som baskettrener i Bardu
Skyteerfaring: Startet med aktiv skyting i 2001. 
Har konkurrert i Jegertrap og Leirdue Sti. 
Beste meritter: 14 plass i NM Jegertrap 2010. 
Har også blitt fylkesmester og Nord- Norsk 
Mester i samme gren.

NJFF-Troms ønsker Musa G. Andersen 
velkommen som ny Fylkesinstruktør Hagle.
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Din lokale klinikk
i Harstad
Vi er en fullt utrustet smådyrklinikk som tar i mot jakthunder 
for alt fra forebyggende behandling, til operasjoner, 
tannbehandlinger og undersøkelser. 
Kom innom eller ring oss for gode tilbud! 

Velkommen til oss i Skoleveien 2, 9407 Harstad

Med hjerte og hjerne for deg og ditt dyr!

Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 18.00
Fredag  kl. 08.00 - 15.30

Telefon 77 0 61320
Epost: harstad@anicura.no
www.anicura.no/harstad

HARSTAD

• Vi henter og leverer din hund
 Vi strekker oss langt for å hjelpe dyreeier i en travel 

hverdag. Vi kan både hente og levere din hund. Ta 
kontakt for å avtale dette

• Vi ligger sentralt men, men landlig til kun noen få 
minutter fra E6 like ved Setermoen. Det er 25 minutter 
til Bardufoss lufthavn og 45 minutter til Bjerkvik.

• Her på Potehotellet dyrepensjonat tilpasser vi oss best 
mulig til din timeplan. Avtal gjerne tidspunkt så tidlig 
som mulig når du booker ditt opphold. Husk, vi både 
henter og leverer.

Landeveien 42, 9360 Bardu • Tlf. 466 81 400 • Epost: marcus@potehotellet.no
www.potehotellet.no  - Følg oss på Facebook 

- Vi passer alt med poter -
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HUNDEFÓRAVTALEN
SPORTSMAN´S PRIDE - UTVIKLET OG SAMMENSATT 
AV LEDENDE PRODUSENTER I TYSKLAND OG USA. 

DE BESTE RÅVARER, INGEN KUNSTIG TILSETNING OG 
ERFARING GJENNOM GENERASJONER. ET TOPPFÓR SOM 
GIR DE BESTE RESULTATER BÅDE FOR DEG OG HUNDEN.

Hunder over hele landet 
fóres daglig med 

Sportsman´s Pride

•  Høy kvalitet
•  Lav NJFF pris
•  100% fornøyd garanti
•  Fritt levert 2 paller ass.
•  Inntekt til foreningen
•  Premie-/sponsorfond
 foreningen kan benytte
 seg av ved arrangement

Det lønnsomme 
valget!

•  La foreningen være din fórleverandør  •

www.porthos.no



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 537 900,-

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.


