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Side 12
Friluftslivets år 2015 er en nasjonal 
markering av norsk friluftsliv.

Side 22
NINA har tatt i bruk GPS-halsbånd 
med kamera til datainnsamling.

Side 8
– Det viktigste er å komme seg ut, 
sier mor til Villmarksbarna.
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Norsk Skogmuseum inviterer 

for 53. gang til De nordiske jakt- 

og fi skedager.

Dette store og tradisjonsrike møtet for 

friluftsfolk i alle aldre er som vanlig lagt til andre langhelga i august. 

Samarbeidspartner og med arrangør er Norges Jeger- og 

Fiskerforbund.

Årets program er preget av Friluftslivets år, med seminarer om 

allemannsretten,  og om menneske og dyr. Det blir innslag om 

villrein (NINA), gaupe (Scandlynx) og menneske og hund. Vi får 

også besøk av bl.a. Villmarksbarna – kjent fra TV.

Vi satser videre på mattorget, som er et samarbeid med Kokke-

lauget og Forstmann, likeså på Barnas jakt- og fi skedager på 

Prestøya. I tillegg fi nner du knivtorg, hundeutstilling, skogbrukstunet 

og masse utstillere og aktiviteter. Noe kjent, mye nytt.

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Siden starten i 1871 har Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 

engasjert seg i spørsmål som berører norsk natur, jakt og fi ske. 

NJFF er den eneste landsomfattende organisasjonen for jegere og 

fi skere med ca 118 000 medlemmer fordelt på 580 lokalforeninger. 

NJFF ser det som en viktig oppgave å få de yngste interessert i 

friluftsliv, jakt og fi ske.

NJFF kan gjennom sine lokalforeninger tilby spennende 

aktiviteter for barn, ungdom og kvinner.

Postboks 94, 1938 Nesbru

Tlf. 66 79 22 00, faks 66 90 15 87

njff @njff .org

www.njff .no

Samarbeidspartner

Elverum Røde Kors Hjelpekors
Elverum Røde Kors Hjelpekorps ivaretar saniteten under De 

nordiske jakt- og fi skedager. Kompetansenivået blant medlemmene 

er meget høyt, noe som er med på å trygge de besøkende. Røde 

Kors-teltet befi nner seg utenfor museets hovedinngang, og i tillegg 

har vi en stasjon på Prestøya lørdag og søndag. Kom til oss om det 

skulle oppstå noen utfordringer, eller kom innom for en hyggelig 

prat. Vi oppfordrer alle barn som deltar på arrangementet om å ha 

på seg et telefonnummer eller annen kontaktinformasjon som 

foresatte kan nås på. 

RØFF
Foruten hjelpekorpset fi nnes lokallaget Røde Kors Friluftsliv og 

Førstehjelp (RØFF) i Elverum.  RØFF er en nysatsing for ungdom 

mellom 13 og 17 år, med fokus på å lære bort kunnskap om ferdsel i 

naturen og førstehjelp. Oppsøk oss under jakt- og fi skedagene for 

mer informasjon! 

Det er snart valg, så politikk og høy kjendisfaktor må påregnes.

Vi håper du benytter anledningen 

til å lære nytt, treff e folk, handle 

og kose deg, i fi ne og faglige 

omgivelser på Norsk Skog-

museum.  

Velkommen til De nordiske 

jakt- og fi skedagene på 

Norsk Skogmuseum

6.–9. august! 

Stig Hoseth

Avdelingsdirektør

Anno museum

Velkommen til jakt- 
og fi skedagene i Elverum!

Utgiver: Sør-Østerdal Media Lokalavisa og Norsk Skogmuseum 

Produksjon: www.idetrykk.no

Tekst/foto: Halvard Berget og May Nordsveen, iElverum

Forsidefoto: Norsk Skogmuseum
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Billettpriser:
4-dagerspass 500,-

1-dags inngang:
Voksen 160,-
Pensjonist/student/vernepliktig 120,-
Barn 3–15 år 60,-

GRUPPEPRISER:
Stor familie 2 voksne og 2 egne barn u/16 år 380,-
Liten familie 1 voksen og 2 egne barn u/16 år 220,-
Gruppe, voksne min. 10 pers. per pers. 120,-

Årskort selges 600,-

Har du forhåndskjøpt billett – benytt 
hovedinngangsporten ved museet

Åpningstider:
Torsdag 6. august kl. 10.00–18.00

Fredag 7. august kl. 10.00–18.00

Lørdag 8. august kl. 09.00–18.00

Søndag 9. august kl. 10.00–18.00

mailto:njff@njff.org
http://www.njff.no/
http://www.idetrykk.no/
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Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 
omlag 110.000 jegere og fi skere. Vi er landets 
eneste interesseorganisasjon som ivaretar dine 
jakt- og fi skeinteresser. Dette får du i NJFF:  

DET LØNNER SEG 
Å VÆRE MEDLEM 
I NJFF

Norsk Kennel Klub: Nyt godt 
av NKK fordelene på jaktprøver, 
utstillinger og ved registrering av 
hunder og valpekull. 

Gjensidige
Norges eldste forsikringsselskap 
gir deg svært gode dekninger og rabatt fra 
første forsikring. Gjelder selvfølgelig hund 
og våpen, men også hus, bil og hytte.

Gratis advokatbistand:  
En halv time gratis juridisk 
rådgivning. 

Kart: 
20 % rabatt på vann- og 
rivesikre kart.

Redusert jaktradioavgift: 
Som medlem i NJFF får du 
redusert årlig jaktradio-
avgift.

Svorka 
Strømleverandøren garanterer at 
din kraftpris på årlig basis vil være 
en av de tre rimeligste i landet.

Jakthundforsikring 
Gjensidige hjelper deg med 
ekstra trygghet for jakthunden din. 
Vi dekker bruksverdi og veterinærutgifter. 
Gjelder også utenfor Norge.  

Thon Hotels:
Rabatt på overnatting 
på Thon Hotels.  

Sportsmans Pride:
Helt uslåelig 
kombinasjon av pris 
og kvalitet. 

Starkey Norway:
Helt uslåelig 
kombinasjon av pris 
og kvalitet. 

I TILLEGG holder vi kurs, har jakt- og fi skemuligheter, administrerer 
skytebaner, arrangerer turer og andre aktiviteter som medlemmer 
kan delta på. Vi utgjør også et sosialt nettverk av jegere og fi skere 
over hele landet.

WWW.NJFF.NO

Jakt & Fiske: Landets desidert 
største magasin for jakt- og 
fi skeinteresserte. Medlemskapet, 
inklusive abonnement på Jakt & 
Fiske, koster MINDRE enn det du 
må betale for Jakt & Fiske alene 
i løssalg.  

http://www.njff.no/
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Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har et 

eget seminar under jakt- og fi skedagene der 

temaet er vårt forhold til dyr.

Skogmuseet og NJFF står sammen om 

seminaret som handler om våre relasjoner 

til dyr generelt og jakthunder spesielt.

Espen Søilen, generalsekretær i NJFF, 

framholder at vårt forhold til dyr – tamme 

som ville – er blitt annerledes med tiden.  

– Ikke minst har vårt forhold til kjæledyr 

endret seg. Vi har fått et annet forhold til 

dyr fordi stadig færre opplever kontakt 

med produksjonsdyr. Et konkret bevis på 

endrede relasjoner til dyr er at folk bruker 

mer og mer penger på å forlenge leve-

tiden til kjæledyra sine. Mens det tidligere 

var vanlig å avlive kjæledyret når sykdom 

rammet dem, bruker eierne nå penger på 

veterinærbehandling for at de skal leve. 

Dette er sånn sett ikke noe som belaster samfunnet, men det 

forteller oss at vi gjør mye for at dyrene fortsatt skal være i vår 

tjeneste, sier Espen Søilen. Generalsekretæren er for stamgjest å 

regne på jakt- og fi skedagene.

 – Jeg har vært på dette arrangementet så lenge jeg huske, 

forteller han. 

VETERINÆRINSTITUTTET
Under NJFFs seminar vil Veterinærinstituttet presentere en faglig 

artikkel som går på temaet mennesker og dyr. På programmet står 

også et innlegg om bruk av jakthunder. Espen Søilen sier at det for 

NJFF er viktig å få en forståelse blant folk for måten det drives jakt på.

Dyr i menneskets tjeneste

JAKTHUNDER
– Har vårt forhold til jakthunder også endret seg?

– Ja det må vi kunne si. Jakthunden er nå en større del av 

familien. Før hadde den bare én oppgave, og det var å bli brukt på 

jakt, sier Espen Søilen.

Søilen er opptatt av at jegerne er bevisst på hvordan omverde-

nen reagerer på jakt. Et eksempel er harejakt der jegeren selvsagt 

vil slippe hunden sin for los.

– Samtidig er det noen som reagerer i forhold til harens velferd. 

Det er viktig at vi som jegere er bevisste på reaksjoner og holdnin-

ger, forklarer Espen Søilen i NJFF.

Generalsekretær Espen 
Søilen i NJFF sier at vi har 
et helt annet forhold til 
dyr i dag enn «før i tida».
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I dag er jakthunden en del av familien, mens den tidligere mer ble betraktet 
utfra sin eneste oppgave; å jakte.

Torsdag 6. august

Kl. 17.30 Oppmøte på Norsk Skogmuseum 
Registrering, info, kursopplegg

Kl. 18.00 Teori:

– Krav til jaktleder

– Jaktleders egenskaper og oppgaver

– Human og sikker jakt

– Jaktleders oppgaver

– Lover og Forskrifter

– Jaktetikk

– Tilpasning av våpen

– Elgens aldre/ Feilskyting

– Jaktleders forberedelser til jakt

– Etter jakta

Ca. kl. 22.00 Avslutning for kvelden

Fredag 7. august

Kl. 08.30 Oppmøte på Norsk Skogmuseum

Skadeskytingsundersøkelsen

Skadeskyting og ettersøk, jaktleders rolle

Vi forfl ytter oss til skytebanen i  Heradsbygd

Kl. 10.00 Skuddplass og ettersøk, rolleklargjøring

Bruk av hund på skuddplass

Praktiske øvelser med hund

Skuddplassundersøkelser, gruppearbeid

Kl. 13.00 Varm lunsj

Kl. 14.00 Skyting mot storvilt

Sikkerhet

Praktisk skyting under instruksjon

– sittende skyting

– stående skyting

– løpende elg

– oppdukkende mål

Kl. 16.30 Kursavslutning

– utdeling av kursbevis og jaktleder-bevis

Storviltjegerens ansvar – mer enn du tror... 
Elverum 6.-7. august 2015

Utstyr:  Uteklær og utesko, rifl e, ammunisjon (ca. 30 skudd) og 
 hørselvern (vi kvitterer for treningsskudd)
Pris:   Kr 1800 for medlemmer i NJFF
 Kr 2500 for ikke-medlemmer

Spørsmål om kurset kan rettes til NJFF-Hedmark
Tlf: 624 25 181 eller e-post: ada.bredalen@njff .org 

Pensumet tilfredsstiller også krav til jaktlederkurs
Fortsatt mulig å melde seg på!
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mailto:ada.bredalen@njff.org
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LIK OSS PÅ 
FACEBOOK.COM/AMFIELVERUM

Insta
INSTAGRAM
@AMFIELVERUM

AMFI ELVERUM  | 10-20 (18) | amfi elverum.no

Ingen ugler i mosen

 UNDER-
HOLDNING

SERVERING

TIMESALG

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

Ta turen til AMFI Elverum 
under årets Jakt- og Fiskedager!

NATTÅPENT TIL KL. 24
FREDAG 7. AUGUST

http://www.amfielverum.no/
https://www.facebook.com/amfielverum
https://instagram.com/amfielverum
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VELKOMMEN TIL VÅR STAND PÅ DE NORDISKE JAKT OG FISKEDAGER. DU FINNER OSS LIKE VED MAGASINHALLEN.

SJEKK PRISENE!

EN MENGDE 
FISKESTENGER FRA
ABU OG FENWICK

SKOGSTAD 
FLEECE MED
WINDSTOPPER

INTERSPORT FLISA Kaffegata 23 Flisa Stormarked. Tlf. 62 95 75 55 

FØR 2399

FØR 1199

FØR 2499

FØR OPPTIL 2399 FØR 799

FØR 1599

BERGHAUS WILDERNESS 65+15
Svært komfortabel storsekk til litt lengre 

turer eller overnattingsturer. Veier kun

1,87kg!!!. Justerbar rygglengde. Kropps-

tilpasset hoftebelte. Regntrekk, 2 store 

sidelommer, samt 2 lommer på hoftebelte. 

Kompatibel med drikkesystem. Sekken kan

åpnes fra fremsiden både i hovedrom og nede.

ALFA VIDDA GTX FJELLSTØVEL
God og lett fjell støvel i en kombinasjon av tekstil
og lær. Støvelen har beskyttende kallosjering
rundt hele skoen. Fôret med Gore-Tex® som
gjør støvelen vanntett samtidig som den puster
godt. Dame- og herremodell.  

ALFA BEVER JAKTSTØVEL
Alfas mestselgende allround-støvel. Velegnet til både
jakt og fjellturer, men også som en vinterstøvel. Tå-
beskytter i gummi, Grip+ såle for godt feste til under-
laget samt Gore-Tex® fór. Ingen sømmer på siden.

BERGANS TRILLEMARKA 65
Flott sekk med høy bærekomfort som gir god 
bevegelighet for deg som bærer. Hoftebelte
med høy komfort. Bunn- og toppinngang til
hovedrom.Fast lokk med innvendig og
utvendig lomme.  

MAMMUT KOMPAKT 3-SEASON
Kompakt 3-Season 195 L/R fra Mammut er en ny 3-sesong utgave av den prisbelønte Kompakt-
serien. Lav vekt og volum i kombinasjon med god isoleringsevne gjør dette til en vinner.

KR1499

KR749
KR1999 KR999

KR999
KR499 KR349

FØR 1799

https://www.facebook.com/pages/Intersport-Flisa/460589357331131
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www.landro.no
Stillverksveien 1  •  2004 Lillestrøm  •  Tlf: 64 84 75 75  •  Faks: 64 84 75 70   •  E-mail: magne@landro.no

Magne Landrø AS er på plass under de 
nordiske jakt og fiskedager på Elverum!

Våre dyktige medarbeidere med høy faglig 
kompetanse, hjelper deg med å skreddesy 
våpenpakker etter ditt behov. 

Kom innom vår stand for en jaktprat og 
gode tilbud!

http://www.landro.no/
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Det sier Inger Wallem Anundsen fra Alta  

i Finnmark, mor i familien som ble kåret til 

Årets Villmarking 2015 på Camp Villmark på 

Lillestrøm i april. Deler av familien på seks vil 

komme til De nordiske jakt- og fi skedagene. 

– Det var veldig kjekt å få prisen «Årets Villmarking» for frilufts-

gleden vi brenner for, sier Inger Wallem Anundsen.

Hele Norge er blitt kjent med den turglade familien gjennom 

tv-serien Villmarksbarna, som er sendt på NRK Super, åtte episoder 

høsten 2013, åtte nye episoder høsten 2014.

– Det vil komme åtte nye episoder i år eller neste år, forteller 

Inger.

FELLESOPPLEVELSENE
De fi re barna, Guro (16), Ida (13), Runa (10) og Narve (6), alle med 

etternavn Krempig, har vært med på små teltturer mer eller mindre 

fra de ble født.

– I bæresekker og bæremeiser. Det går fi nt å ta babyer med på 

tur hvis en legger til rette for det. Da blir de vant til naturen fra de er 

små. Vi har hele spennet fra korte til lange turer. Det spiller ingen 

rolle hvor lang tid det tar. Det viktigste er å komme seg ut, sier mor 

Inger.

Hun påpeker betydningen av de fellesopplevelsene og tiden 

sammen disse familieturene gir, også fysisk og mentalt, og ikke 

minst friluftsgleden, og anbefaler alle å komme seg mer ut.

– Det er når ungene kommer ut at de må hente fram kreativite-

ten sin, sier Inger.

FERDIGHETER
– Ungene får næropplevelser av fugler, dyr og planter, både i 

nærområdet og langt av gårde, men turene gir også samhold, ro og 

fred sammen, mye kunnskap, utfordringer, mestring og motoriske 

ferdigheter. De får klatre i trær, lære seg å spikke med kniv, lage bål 

og fi ske. Unger tilpasser seg, og de klarer mer enn mange tror, sier 

hun.

Villmarksbarna

Søsknene Krempig på en vinterlig båltur på Finnmarksvidda.

– Det viktigste er 
 å komme seg ut

 Villmarksbarna i Alaska. Guro, til venstre, Narve, Runa og Ida Krempig.
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Turaktivitetene foregår for det meste i helger og ferier, men de 

fi re barna er også aktive i fotball og annen sport.

– Skolene våre har vært positive når vi enkelte ganger har tatt 

noe fri i forbindelse med Villmarksbarna. De ser at ungene våre 

lærer mye om naturen, sier Inger.

FRILUFTSGLEDE
Hun har sitt daglige virke ved UiT – Norges arktiske universitet 

– med naturfag og friluftsliv som sitt felt. Familiefar Lars Krempig 

er folkehøgskolelærer på friluftslivslinje. 

Den mest spesielle turen deres så langt foregikk i 2013. Da var 

hele familien to måneder i Alaska.

– Det var en spesiell opplevelse med jakt og fi ske, som ungene 

liker veldig godt, sier Inger Wallem Anundsen.
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Logoen til NRK-serien om søskenfl okken Krempig. Ida, til venstre, Guro, Narve og Runa.
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Ida, Runa, mor Inger, far Lars, Narve og Guro tilbrakte to måneder i Alaska.

Familien Anundsen/Krempig på båttur i Alaska.
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I konfl iktnivå og støy kommer gaupa i skyggen 

av ulven. I det stille er det likevel en betydelig 

konfl ikt også rundt gaupa. Det skandinaviske 

gaupeprosjektet Scandlynx har siden 1993 

samlet kunnskap for at det kan utøves en mest 

mulig riktig forvaltning av gaupebestanden. 

Det har resultert i at vi i dag har en langt større kunnskap om dette 

mystiske og eksotiske rovdyret enn vi hadde før Scandlynx startet 

sitt arbeid. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) har gjennom 22 år samlet økologiske data 

på gaupe i en rekke områder i Skandinavia. Et overordnet mål for 

gaupeprosjektet Scandlynx er å formidle kunnskap om gaupa, og 

dermed å bidra til å fremme kunnskapsbaserte forvaltningsmodeller 

som aksepteres av ulike interessegrupper.

Etter å ha vært fåtallig i mange tiår økte den skandinaviske 

gaupebestanden jevnt og trutt gjennom hele 80- og 90-tallet, både 

i tetthet og utbredelse.

TRYSLING
Forsker John Odden i NINA, opprinnelig fra 

skogbygda Trysil, er prosjektleder for 

Scandlynx. Han forteller at en viktig jobb er å 

registrere eff ekten av gaupebestanden.

– Vi tallfester hvor ofte gaupe tar ulike 

byttedyr. Gaupas byttedyr er sau, rådyr, 

tamrein og småvilt, også elg- og hjortekalver. 

I Sør-Norge er konfl ikten gjerne knyttet opp mot rådyrjakt. Buskerud 

og Telemark er typiske fylker med mye sau, og der knytter konfl ikten 

seg mer mot sauenæringen. I nord er det tilsvarende med reindrifts-

næringen, sier John Odden.

65 FAMILIEGRUPPER
Stortinget har bestemt at det skal være 65 familiegrupper av gaupe 

i Norge. Under vinterens registrering ble det konstatert 60,5 familier, 

altså under det nasjonale bestandsmålet.

– Bestanden svinger år om annet rundt antallet på 65, sier 

prosjektleder John Odden. I 2014 ble det talt 197 familiegrupper til 

sammen i Norge og Sverige. Uttaket av antall dyr under kvotejakt 

ligger på 70–80. Under årets jakt var det utstedt en kvote på 87 dyr.

350 GAUPER I NORGE

Rovdyret vi hører minst om

Scandlynx
Scandlynx koordinerer all 
forskning på gaupe i Skandinavia
Et overordnet mål for Scandlynx er å samle inn og formidle 
kunnskap om gaupa for å  bidra til å fremme kunnskaps-
baserte forvaltningsmodeller som aksepteres av ulike 
interessegrupper. Gaupeprosjektet har siden 1993 innhentet  
objektiv kunnskap om gaupas økologi i ulike deler av 
Skandinavia. Hovedmålsettingene har vært å skaff e 
kunnskap om økologien bak gaupas predasjon på tamrein 
og sau, konkurranse om hjorteviltet, gaupas samspill med 
jerv og gaupas bestandsdynamikk. Norsk institutt for 
 naturforskning (NINA) og Grimsö forskningsstasjon 
 (Sveriges lantbruksuniversitet SLU) utgjør kjernen i 
 Scandlynx.
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En hanngaupe spiser på en hjortekalv i Telemark.
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HSX a/s Herrevn.24 3960 Stathelle NORWAY
tlf.: + 47 35962020 mobil+47 90694436
e.post halvor@hsx.no www.HSX.no

HSX / H 24 3960 St th

Jakt Sesong tilbud!!
Tilbud Kr. 11.750,00 inkl. MVA

PCW-3000 JAKTKAMERAT NR.1
PAKKETILBUD

Hva du behøver til jakten.

Ordinær pris Kr. 13.063,00

INKLUDERER :
PCW3000 Vinsj, tau sekk, 50m 10mm

tau og karabinhake.

Frakt innom Norden 350,00 tilkommer.

Uslåelig i Vekt,

Kraft og Pålitelighet.

Kun 9,5 kg.

Den lettest

Vinsj i markedet.

Gaupe
Gaupa er lett gjenkjennelig 
på de lange øreduskene, 
den korte halen og de lange 
bakbeina. Mankehøyden hos 
voksne dyr varierer mellom 
50 og 70 cm og kroppsleng-
den mellom 90–120 cm. 
Vekten ligger vanligvis 

mellom 14–18 kg hos voksne hunner og 18–26 kg hos 
voksne hanner. Gaupa er tilpasset et liv på de nordlige 
breddegrader der snøen ligger store deler av året. 
Vinterpelsen er tykk, ullen og svært varmeisolerende, mens 
sommerpelsen er tynn og glatt. Bunnfargen i pelsen er 
rødbrun om sommeren og gråhvit om vinteren, noe som 
sørger for en svært god kamufl asje. Gaupene parer seg i 
mars. Etter en drektighetstid på cirka 70 dager føder 
hunnen fra 1–3 unger (en sjelden gang 4) i mai eller tidlig 
juni. De nyfødte ungene veier mellom 230–270 gram, og 
gjemmes bort i små huler eller sprekker i terrenget, ofte på 
vanskelig tilgjengelige steder.
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Scandlynx’ forskning har bekreftet at gaupas dødsårsak i det 

store og hele er av menneskelige årsaker.

– Kvotejakt står for størst dødelighet. Det er grunn til å anta at 

det også er en del illegal jakt. Noen dyr dør av skabb, og noen blir 

drept i trafi kken, forteller John Odden, som holder foredrag om 

Scandlynx’ forskning under årets jakt- og fi skedager ved Skog-

museet.

DUGNADSREGISTRERING
Ifølge tallmateriale fra Rovdata teller gaupebestanden i Norge for 

tiden rundt 350 dyr, mens det i 2010 var rundt 550. John Odden 

forteller at det er stor grad av dugnad for å holde rede på gaupe-

antallet.

Rovdata har ansvaret for bestandsregistreringen i Norge, og 

opplysninger rapporteres ofte fra lokalbefolkning og jegere som 

melder inn sporing til Statens Naturoppsyn. NJFF er også en viktig 

aktør i dette arbeidet, forklarer Odden.

FØLG GAUPA PÅ NETT
For å skaff e informasjon om gaupenes biologi og 

økologi har det vært nødvendig for gaupe-

prosjektet  å samle data på individnivå. 

Dette har Scandlynx gjort ved hjelp av 

GPS-sendere som faller av dyra etter 

ett år eller to. Alle kan følge 

gaupene på nettsiden dyreposi-

sjoner.no. I dag er det merket 

dyr i Trøndelag og Nordland. 

Scandlynx følger også gauper 

ved hjelp av viltkamera, og 

alle kan se bilder av 

gauper og andre arter 

på viltkamera.nina.no

Registrerte 
familiegrupper 
av gaupe 
i Norge 2015. 
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http://www.hsx.no/
http://sjoner.no/
http://viltkamera.nina.no/
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Dette er Friluftslivets år

13. januar åpnet «Friluftslivets år 2015» (FÅ15) 

med et stort familiearrangement på Prestøya 

i Elverum og tilsvarende tilstelninger over hele 

Norge. Flere av aktørene i De nordiske jakt- og 

fi skedager samarbeider om FÅ15. Vi fortsetter 

friluftslivsfeiringen noen augustdager i Elverum.

FÅ15 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året gir en unik 

mulighet til å vise bredden av friluftslivet, og gi hele folket eierskap 

til naturen. H.K.H. Kronprins Haakon er årets høye beskytter. Han 

representerer en foreldregenerasjon det er viktig å nå, og han er en 

meget god representant for aktive turgåere.

DERFOR ARRANGERES FÅ15
Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre 

helse og et rikere liv. FÅ15 er en del av Nasjonal strategi for et aktivt 

friluftsliv som Klima- og miljødepartementet la fram i august 2013. 

Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.

DETTE ER MÅLET FOR FÅ15
Året skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle 

deler av befolkingen, og være med på å gi friluftsliv økt oppmerk-

somhet. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive eff ekter 

knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om 

 allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge 

har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper er barn, unge og 

barnefamilier. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen.

DISSE ARRANGERER FÅ15
Klima- og miljødepartementet er prosjekteier og Miljødirektoratet 

prosjektleder for FÅ15. Norsk Friluftsliv har det praktiske ansvaret 

for daglig ledelse, planlegging og gjennomføring av året. 

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) ble 

stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for femten store 

friluftslivsorganisasjoner med over 722 000 medlemskap og 4600 

lokale lag og foreninger. Norsk Friluftsliv sitt formål er å fremme det 

naturvennlige friluftslivet og allemannsretten, og styrke med-

lemsorganisasjonenes arbeid med å gjøre friluftsliv tilgjengelige for 

folk fl est.
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Vanntett, vindtett og pustende skalljakke.
Avtagbar hette. 8000mm vannsøyle. (Dame/herre)

Kommer i flere farger. Veil kr. 1499,-

750
Messepris

Besøk oss i Magasinhallen | ÷ 30 - 80% på alle varer

NY MODELL

HØST2015

Allemannsretten sikrer retten til ferdsel i naturen. Den gjelder når du 

er i skogen, på fj ellet, sjøen og elven, i vannene – uavhengig av 

hvem som er grunneier. Du kan også høste av naturen: plukke bær, 

sopp og blomster, eller fi ske saltvannsfi sk. I FÅ15 er allemannsretten 

et viktig fokus. I høst går en stor kampanje av stabelen som skal 

åpne øynene til folk fl est for det som kanskje er en av Norges 

viktigste lover.

– Allemannsretten har dype røtter i vår kulturarv, og er unikt for 

Norge. Men det er typisk at vi har hørt om allemannsretten, men 

kanskje ikke er helt sikre på hva det betyr i praksis, ute i naturen. 

I markeringsåret for friluftslivet har vi virkelig sjansen til å sette fokus 

på hvordan allemannsretten er relevant for deg, i ditt liv. Flere vil 

garantert «våkne opp» og bli engasjerte når de får vite mer, sier 

prosjektleder for «Friluftslivets år 2015», Johanna Solberg.

Allemannsretten

Tar vi vare på allemannsretten?
– Friheten allemannsretten gir oss, 

 uansett hvem vi er, er helt umistelig. Den 

gir alle tilgang til naturen uavhengig av 

eiendomsretten, fastslår stortingsrepre-

sentant Karin Andersen (SV). Hun går inn 

for at allemanns retten skal grunnlovsfes-

tes, slik  Sverige  gjorde det i 1994.

Fredag 7. august arrangerer De nordiske jakt- og fi ske-

dager et seminar om allemannsretten i samarbeid med 

Forum for natur og friluftsliv Hedmark. I anledning FÅ15 

tar vi opp spørsmålet som sosiolog og samfunns kritiker 

Ottar Brox stilte i boka Vår felles eiendom: Tar vi vare på 

allemannsretten? (2001). Bidragsytere fra fl ere fagmiljøer 

er inviterte til å svare på hva allemannsretten er, hva det 

er som truer den, og hvordan vi kan ta vare på den. Karin 

Andersen vil utdype hvorfor allemanns retten er viktig. 

Innleggene munner ut i en felles diskusjon med publikum, 

der Vidar Holthe er ordstyrer.

Seminar om allemannsretten i samarbeid med 
Forum for natur og friluftsliv Hedmark
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MESSE- 
      TILBUD!

KOM INNOM VÅR STAND  
OG SE VÅRE

Du finner oss i utstillingshallen.

HUNTER  
FLEECEJAKKE

299,- 95,- ÷ 204,-

VISION
HUNDEFØRERJAKKE

799,- 495,-÷ 304,-

FANGSTMANN PRO  
BUKSE

1.299,- 895,-÷ 404,-

ACTIVE TURBUKSE 
KVANTUMSRABATT 

1 STK. 395,-
2 STK. 500,-

DU FÅR OGSÅ  
MESSETILBUDENE  

I VÅR BUTIKK PÅ  
HAMAR T.O.M.  

LØRDAG  
15. AUGUST

 

DOVREFJELL 
JAKTDRESSER TIL

MESSE-
PRISER

FJELLDUKEN
IMPORTØR  

STILLER MED 
FAGPERSONELL

PARTI
SALG

http://www.magasinet.no/
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magasinet.no  
ORDRETELEFON 32 84 99 10    |    POST@MAGASINET.NO

HAMAR    |    TRONDHEIM    |     OSLO    |    DRAMMEN

Tilbudene gjelder kun på messen og i vår butikk på Hamar (Arnkvernvegen 10, Furnes).

NYHET!

MAKS 10 PAR PR. KUNDE!

LYDLØS VADMEL

COMPACT 
VANNTETT JAKTRADIO

1.995,-

STRYN 
JAKTSTØVEL

995,-
BEVER CORE 
JAKTSTØVEL

1.495,-

BASIC  
VILTKAMERA

999,- 695,-÷ 304,-

UTSIKTEN 
STOLSEKK

699,- 495,-÷ 204,-

RAGGSOKK 
2-PACK

99,- 45,- ÷ 55%

MMS 
VILTKAMERA

fra 1.995,-

 

FØLG OSS PÅ

KNALL 
PRISER
PÅ JAKTSTØVLER

GARMIN
IMPORTØR  

STILLER MED 
FAGPERSONELL

http://www.magasinet.no/
https://www.facebook.com/friluftsmagasinet
https://instagram.com/friluftsmagasinet/
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Gjennomgående aktiviteter  1000 –1800 alle dager  Med forbehold om endringer

Program torsdag 6. august 2015

Snekring av plankehytte for barn og unge. 
Materialene er gitt av Moelven Våler

Skogbrukstunet

Presisjonsfelling med Felle-Jon Skogbrukstunet

Servering av kaff e fra svartkjele Skogbrukstunet

Salg av vafl er i Skogvokterboligen Skogvokterboligen

Skiskyting med sprettert Håndverkstorget

En vevramme blir stående oppe til allmenn bruk Håndverkstorget

Toving av perler Håndverkstorget

Lage fl otte snorer med snorhjul Håndverkstorget

Spikking i rått tre med SpikkeTuri (ikke torsdag) Håndverkstorget

NJFF - Hedmark -  informasjon, rekruttering, 
verving/medlemskap, konkurranser, aktiviteter

Jakt- og Fisketorget

Om NJFFs arbeid Jakt- og Fisketorget

Laserskyting mot stille og bevegelige mål, 
Stange JFF og Vang JFF

Jakt- og Fisketorget

Natursti Jakt- og Fisketorget

Gevirbedømming med Sven Stenbrenden Jakt- og Fisketorget

Demonstrasjon, lokking og lokkelyder. Tor Ola Dehli Jakt- og Fisketorget

Fiskeskole. NJFF, NSM og Løten JFF Prestøya

Bunndyrundersøkelser Prestøya

Varmrøking av røye og ørret, fl esk og motti, 
jegerpakka - gr.saker, viltjøtt, bacon og saus

Prestøya

1000 Museet og De 53. nordiske jakt- og 
fi skedager åpner

1000 - 1800 Informasjon om og fra Norges Husfl idslag. 
Tema er jakten på trua rødlisteteknikker og 
ull. Salg av bøker og hefter. 

Håndverkstorget

1000 - 1800 Mattorg med småskalaprodusenter Paviljongområdet

1000 - 1800 Demonstrasjon av neverfl etting og sveip. Håndverkstorget

1000 - 1800 Jegerpakka ved Kirsten Winge - grønn-
saker, viltkjøtt og saus, varmrøyking av fi sk, 
fl esk og motti 

Prestøya 

1000 - 1800 Barnas jakt- og fi skedager Prestøya mm.

1000 - 1800 Trykking på skinn og søm av skinnfell. 
Spinne på rokk og håndtein, syre farging 
av garn

Håndverkstorget

1000 - 1800 1 nøkkel - 100 båter. NJFF har satt ut 
båter i ferskvann som du kan låne. 
Opplev fi skelykken i sommer

Jakt og Fisketorget

1000 - 1800 Skogbrukets mesterkonkurranse - en 
rundløype med 5 poster/utfordringer

Skogbrukstunet

1000 - 1800 NJFF - gevirmåling, natursti, informasjon, 
medlemskap, barn/ungdom, jenter. Vi er 
her for deg! Velkommen!

Jakt og Fisketorget

1100 Lokking på hjortedyr. Tomasz Maliński 
og Jan Skrzetuski, doble EM- og polske 
mestre i lokking

Jakt og Fisketorget

1200 Quiz med Thon Hotels Jakt og Fisketorget

1200 Motorsagshow/timbersportshow Skogbrukstunet

1200 - 1500 Seminar: Vårt forhold til dyr
NJFF og Norsk Skogmuseum arrangerer 
et seminar som handler om våre relasjoner 
til dyr generelt og jakthunder spesielt. Inn-
legg fra blant annet Veterinærinstituttet. 
Paneldebatt. Åpen for alle. 

Auditoriet

1300 Vi steker pinnebrød på bålet Skogbrukstunet

1300 - 1330 Sliping og bryning av kniv og verktøy.
Per Sandvik

Knivtorget

1330 Starkey. Stadig fl ere jegere blir opptatte 
av å ta vare på hørselen. Starkey viser 
hvordan

Jakt og Fisketorget

1330 Opptak av mat fra kokegrop ved Kokke-
lauget 

Paviljongen

1400 Opptak av fi sk fra storruse. Jon Løyland Prestøya

1400 Motorsagshow/timbersportshow Skogbrukstunet

1500 Kurs i røking av fi sk og vilt. Kaldrøking, 
svalrøking og varmrøking. Smart Fritid

Amfi et

1500 Demonstrasjon, lokking og lokkelyder. 
Tor Ola Dehli

Jakt og Fisketorget

1500 Omvisning i Brannvakttårnet Brannvakttårnet

1600 Lokking på hjortedyr. Tomasz Maliński 
og Jan Skrzetuski, doble EM- og polske 
mestre i lokking

Jakt og Fisketorget

1600 Villmarkbarna – friluftsgleder året rundt! 
Foredrag ved Villmarksbarna – Årets 
Villmarking. 

Auditoriet

1630 Swingoppvisning i regi av Hedmark 
Bygdeungdomslag

Klokkegårdshaugen

1730 Storviltjegerens ansvar - mer enn du tror.
Kurs i regi av NJFF – Hedmark. Påmelding

Møterom 2. etg. 
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Villmarksbutikkens aktiviteter:

DEMOER I FLUEBASSENGET: 

Fredag:  Hywell Morgan kl. 1100, 1300, 1500 og 1700 

Lørdag:  Hywell Morgan kl. 1100, 1230, 1400 og 1530

Søndag:  Hywell Morgan kl. 1100, 1230 og 1400

Flere demoer kommer også til å bli kjørt med fl ere instruktører! 

DEMOER I SLUK- OG WOBBLER-BASSENGET:

Torsdag  kl. 1400 og 1600,

Fredag  kl. 1400 og 1600, 

Lørdag  kl. 1100, 1300 og 1500 og

Søndag  kl. 1100, 1230 og 1400

Tema er fi ske med sluk og wobbler etter ørret og predatorfi ske!

Program fredag 7. august 2015

Festspillutstillingen 2015. «Kilder» Litografi  og maleri 
av Alf Christian Hvaring i Galleriet

Museumsbygningen

Biblioteket tilbyr litteratur innen temaene skog, jakt og fi ske Museumsbygningen

Fluebinding på torvet i Sentralhallen Museumsbygningen

Knivutstilling Museumsbygningen

Tjærebrenning i gryte Knivtorget

Papirlaging, Klevfos Industrimuseum Knivtorget

Knivmaking, smiing og sliping av knivblad Knivtorget

Gjør et spikk - spikkeaktiviteter for barn Knivtorget

Bueskyting i regi av Norges Buejegerforbund Gamle Sanne

Visning av ungarsk revefelle av modell kunstig hi for 
første gang i Norge hos Jakt- og Fangstbua

Utstillingshallen

0830 - 1630 Storviltjegerens ansvar - mer enn du tror… 
Kurs i regi av NJFF - Hedmark. Påmelding 

Møterom 2 etg.

1000 Museet og arrangementet åpner

1000 - 1800 Barnas jakt- og fi skedager Prestøya mm.

1000 - 1800 Barneridning på Prestøya Prestøya

1000 - 1800 Jegerpakka ved Kirsten Winge - grønn-
saker, viltkjøtt og saus, varmrøyking av fi sk, 
fl esk og motti 

Prestøya

1000 - 1800 Mattorg med småskalaprodusenter Paviljongområdet

1000 - 1800 Jernblestring Håndverkstorget

1000 - 1800 1 nøkkel - 100 båter. NJFF har satt 
ut båter i ferskvann som du kan låne. 
Opplev fi skelykken i sommer

Jakt og Fisketorget

1000 - 1800 Informasjon om og fra Norges Husfl idslag. 
Tema er jakten på trua rødlisteteknikker og 
ull. Salg av bøker og hefter. 

Håndverkstorget

1000 - 1800 Skogbrukets mesterkonkurranse - 
en rundløype med 5 poster/utfordringer

Skogbrukstunet

1000 - 1800 NJFF - gevirmåling, natursti, informasjon, 
medlemskap, barn/ungdom, jenter. 
Vi er her for deg! Velkommen!

Jakt og Fisketorget

1000 - 1800 Trykking på skinn og søm av skinnfell. 
Spinne på rokk og håndtein og syre-
farging av garn

Håndverkstorget

1000 - 1800 Demonstrasjon av neverfl etting og sveip. Håndverkstorget

1000 - 1800 Spikking i rått tre med SpikkeTuri Håndverkstorget

1130 Lokking på hjortedyr. Tomasz Maliński 
og Jan Skrzetuski, doble EM- og polske 
mestre i lokking

Jakt og Fisketorget

1200 Quiz med Thon Hotels Jakt og Fisketorget

1200 - 1500 Seminar om allemannsretten i samarbeid 
med Forum for natur og friluftsliv Hed-
mark. Agenda: Hva er allemannsretten, 
hva truer allemannretten og tar vi vare på 
allemannsretten? Innlegg og plenums-
diskusjon. Åpent for alle

Auditoriet

1200 Motorsagshow/timbersportshow Skogbrukstunet

1200 - 1230 Sliping og bryning av kniv og verktøy. 
Per Sandvik

Knivtorget

1300 Vi steker pinnebrød på bålet Skogbrukstunet

1330 Starkey. Stadig fl ere jegere blir opptatte 
av å ta vare på hørselen. Starkey viser 
hvordan

Jakt og Fisketorget

1330 Opptak av mat fra kokegrop ved Kokke-
lauget

Paviljongen

1400 NJFF-Hedmark: Miniforedrag om mår og 
mårfangst, tips og råd ved Jens Petter 
Halberg

Jakt og Fisketorget

1400 Motorsagshow/timbersportshow Skogbrukstunet

1430 NJFF-Hedmarks leder Knut Arne Gjems - 
Veien mot en ny ulveforvaltning

Jakt og Fisketorget

14.30 Kurs i røking av fi sk og vilt. Kaldrøking, 
svalrøking og varmrøking. Smart Fritid

Amfi et

1500 Tårnfalk i hagen og ugler i bakgården, 
foredrag fra Risberget, Våler Finnskog ved 
Trond Burud 

Auditoriet

1500 Demonstrasjon, lokking og lokkelyder. 
Tor Ola Dehli

Jakt og Fisketorget

1500 Omvisning i Brannvakttårnet Brannvakttårnet

1500 - 1530 Sliping og bryning av kniv og verktøy. 
Per Sandvik

Knivtorget

1530 Mat på tur, foredrag og matlaging ved 
Frank Kjærland, Kokkelauget

Amfi et

1600 Opptak av fi sk fra storruse. Jon Løyland Prestøya

1600 Lokking på hjortedyr. Tomasz Maliński 
og Jan Skrzetuski, doble EM- og polske 
mestre i lokking

Jakt og Fisketorget

1600 Hva bør man passe på ved jaktreiser til 
utlandet?, foredrag ved Roar Moe

Auditoriet

1630 Swingoppvisning i regi av Hedmark 
Bygdeungdomslag

Klokkegårdshaugen

1700 Årsmøte i Norsk Knivforening Auditoriet

Med forbehold om endringer
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A - Tec M 9

Aage Bergedal Kn 26

Anderesen Gave og Gravering F 28

Annette Riphedens Läder AB K 15

Anton's Timber AS F 25

Armo tactical F 68

Badstueksperten Din M 3 og F 61

Beagleringen Norge/Beagleringer Innlandet P 10

Bearproof as - www.bearskin.no F 48

Beaver & bison telt FF 65

Bjørn Nordby HGS 9

Bjørnstad Jakt & Friluftsklær F 16 – F 17

BN Data & Elektronikk AS (RadiocomAS) FF 88

Bogenzeit F 100

Knivtorg   K/NK1

Fiskedammen12

Prestøya   P18
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Jakt- og fi sketorg   A2

Brannvakttårn13

Elveparken   E19Mattorg   MT3

Skogbrukstunet   T17

Botanisk hage14

Magasinhall   M/UM4

Konferanseavdeling15

Aktivitetsområde   A5

Museumsbygn.   MB20

Utstillingshall   U6

Amfi et16

Friland   F/FF7

Kastedammen9

Auditorium11

Paviljongen 10

Håndtverkstorg   H8

Utstillere:

06.- 09. AUGUST

N
SM - NJFF - ELVERUM
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KE JAKT- OG FISKEDAGEN

E 2015

Intersport Flisa F 83 – F 84

J.E.Trading M 1

Jakt & Friluft AS F 12 – F 13 , F 30 – F 21

Jakt og Fangstbua U 4 – U 5

Jan Jonsson Kn 24

Jegernes Interesseorganisasjon UM 11

Jerven AS U 13

John Johansson & Nils Saxlund Kn 10

Julius Ørenberg Bokbinderi AS MB 2

Jørn Jensen Lærhandel ASJørn Jensen Lærhandel ASJørn Jensen Lærhandel AS M 4  M 7M 4 M 7M 4 – M 7

Kai Åge Mosberg HGS 8

Kari og Henry Lauvland HGS 3

Kirsten Winge P 16

Kiwanis Elverum GS 3

Paul Strande Kn 11

Per Sandvik Kn 6

PMU AB F 80

Porthos Trading A 12

Ragnar Jensen MB 8

Rastad Pottemakeri H 2

Reidar Seilen K 5

Roar Teie Kn 19

Roy Peistorpet MB 9

Royal Canin Norge ASRoyal Canin Norge ASRoyal Canin Norge AS K 12K 12K 12

Runar Nikolaisen MB 11

S-Ski & Sport FF 33

Safari Max AS M 8

Scandinavian Forest Group AS F 62 – F 63

http://www.bearskin.no/
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Borgny Steigedal K 21

Bresson AS F 39

Brunst AS FF 77 , F 78 – F 79

by janeM H 8

Bygdefolk for Rovdyr UM 4

Børge Botnen Kn 3

Carl Zeiss AS M 16 – M 17

Cato Andreassen Kn 21

Dagfi nn Pedersen H 11

Daltinn H 3

Dannys Tresmie & Photo H 6

Dokka Elektronikk AS UM 7

Dunkerringen P 1

Dæsbekken Villmarksenter MB 1

EARfoon Norge U 3

Eivind Berulfsen MB 10

Ekra Kniv og sølvklubb Kn 16

Elverum Bondelag / Hedmark Bondelag L 14

Elverum Mynt og Frimerkeklubb MB 4

Elverum sopp-  og nyttevekstforening K 18

Erik Hveem Kn 23

Erling Horn MB 7

Felleskjøpet avd.Elverum F 20, FF 21 – FF 21, 

F 23 – F 24

Finn Gaute Nuland - Isfi skebua F 87

Finnskogen Turistforening/ Norsk Skogfi nsk 

Museum

BM 2

Finskstøverforeningen Norge P 5

Fiskerøyking ved Norsk Skogmuseum P 15

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk K 9 – K 10

Fredrik Haakonsen Kn 6A

Friluftsmagasinet U 6 – U 12 , U 21 – U 23

Fripro K 8

Fuglejegern.no K 13 – K 14

Gjensidige Forsikring A 11

Glommen Skog T 3 , A 19

Godt og Hjemmelaget UM 14

GRS Rifl estock AS M 15

Gunnar Berg Kn 15

Gunnar Momcilovic Kn 20

Haldenstøverklubben P 11

Hamar Hunde og smådyrfor as F 29

Hamar Porteføljefabrikk AS F 41 – F 42

Hamiltonringen Norge P 8

Henning Moen MB 5

Haraldsen's AS l 9, F 44

Hoven Steinhobby MB 3

HSX Maskinutvikling AS F 81 – F 82

Hundejakt AS K 6 – K 7

Hygenringen P 3

Kjevla Bakeri UM 1

KK import L 10 – L 12

Knivkunst Kn 4

Knut Henrik Dahl Kn 18

Knut Østerhagen Kn 17

Kongsvinger Sport og Fritid F 40

Kurt Carlsen Kn 7

Kvikne Salmakeri HGS 10

Lanulva F 86

Le'Ganz Hamar AS F 18 – F 19

Linnea Finnskogen AS UM 12

Luromdreiern GS 1

Løten JFF A 14

Madsen Design AS F 46

Magne Berget MB 13

Magne Landrø AS U 25 – U 27

Magnor Glassverk AS U 24

Marit Kronen MB 6

Miljødirektoratet / Statens naturoppsyn BM 1

Mission Critical Designs AS L 7 – L 8

MjøsService AS F 85

Mobinet Norge AS F 10 – F 11

MyLagopus AS U 1

Mylla Jakt og Fiskereiser M 2

Nabben Brukskunst H 1

Navigare Sport AS M 10 – M 13

Neo Folgerø AS UM 10

Neverbua H 7

Nor Angora K 19 – K 20

Nordlys of Norway L 1 – L 4

Norges Buejegerforbund GS 4

Norges Jeger- og Fiskerforbund A 12

NORMA A/S / Børselars AS - Interjakt FF 51 – FF 56 , F 57 – F 58

Norrlãndska Vapenaff ãren Aktiebolag F 47

Norsk Alpinsk Dachsbracke Klubb P 4

Norsk Dreverring P 6

Norsk Hundeutstyr F 37

Norsk Retrieverklubb P 14

Norsk Skogmuseum MB 18

Norsk Spesialklubb for fi nsk spets / 

Norrbottenspe

P 2

Norsk Vorsthehundklubb Hedmark/Oppland P 13

Norsk Wachtelhund Klubb P 7

Norske Dachshundklubbers 

Forbund/Hedmark DHK

P 9

NorTeam Engros AS U 15 – U 20

Odd S. Sletmoen HGS 1

Odd Werner Stenersen Kn 14

Olav Bysveen Kn 9

Outdoor Outlet Gjøvik AS F 26

Schou As, avd Frisport F 34 – F 36

Sentrum Sport Trysil AS F 73 – F 75 , FF 76

SI Machine TOOL (Si-knives) Kn 5

Siw's Agentur F 71 – F 72

Skarets Hjemmebakeri HGS 11

Skogbrukets Kursinstitutt(skogkurs) T 2

Smifi rma Kniv & kunst/ 

Knivmaker Morten Håkonsen

Kn 1 – Kn 2

Smith / Bull AS (Skinnlåven) F 27

Småbruket urtegård og pipemakeri HGS 2

Solbrekke Kjøtt L 5 – L 6

Spydeberg Yrkes & Fritidsklær F 38 , F 45

Stabbumat AS F 14

Stange JFF A 13

Starkey Norway AS A 10

Statskog SF T 1

Sterling Station F 43

Stig Sjunnesson Kn 12

Stonefl y FF 50

Sune Oscarsson Kn 13

Svensk Hvit Elghundklubb P 12

Taiga Media U 2

TEKSTILSTUDIO- NT H 5

Telemark Sport AS F 15

Thon Hotels A  9

Thor Einar Lindholt MB 12

Torgeir Brun Johnsen Kn 26

Toril T. Aurmo HGS 4

Trappern HGS 7

Trebua HGS 5 – HGS 6

Trysil Bilberging F 59 – F 60 , F 69 – F 70

Vang JFF A 15

Varmevest.no (Form x AS) F 49

Vest Telemark Feltshop F 66

Vevstua v/ Anne Merli H 4

Viking Safari v/ Vermund Bue UM 9

Villmarksbutikken AS F 1 – F 9 , A 1 – A 8

Weku K 2

Werners og Hildes håndverk P 10

Zodiac Norge AS U 28

Østerdalssmia AS U 14

Åge Olstad Kn 22

Åkrafj orden Jakt U 2

Arne Otto Aarsby

HD Solskjerming avd.Fasadeprodukter

Kremmern AS

Non-stop Dogwear AS

Nor Angora

Trebukken Motorsagkunst

Troels Skriver Andersen M
e

d
 f

o
rb

e
h

o
ld

 o
m

 e
n

d
ri

n
g

e
r

http://fuglejegern.no/
http://varmevest.no/
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5 Program lørdag 8. august 2015
0900 Museet og arrangementet åpner

0900 Elverumsutstillingen, jakthundutstilling Prestøya

0900 - 1800 Skogbrukets mesterkonkurranse - en 
rundløype med 5 poster/utfordringer

Skogbrukstunet

1000 - 1800 Barneridning på Prestøya Prestøya

1000 - 1800 Informasjon om og fra Norges Husfl idslag. 
Tema er jakten på trua rødlisteteknikker 
og ull. Salg av bøker og hefter. 

Håndverkstorget

1000 - 1800 1 nøkkel - 100 båter. NJFF har satt ut 
båter i ferskvann som du kan låne. 
Opplev fi skelykken i sommer

Jakt- og Fisketorget

1000 - 1800 NJFF - gevirmåling, natursti, informasjon, 
medlemskap, barn/ungdom, jenter. Vi er 
her for deg! Velkommen!

Jakt- og Fisketorget

1000 - 1800 Jernblestring Håndverkstorget

1000 - 1800 Trykking på skinn og søm av skinnfell. 
Spinne på rokk og håndtein, syre farging 
av garn

Håndverkstorget

1000 - 1800 Mattorg med småskalaprodusenter Paviljongområdet

1000 - 1800 Spikking i rått tre med SpikkeTuri Håndverkstorget

1000 - 1800 Demonstrasjon: Sopelimer – rismatter Håndverkstorget

1030 NJFF-Hedmarks leder Knut Arne Gjems - 
Veien mot en ny ulveforvaltning

Jakt og Fisketorget

1100 Jakthunddemo med Norsk Retrieverklubb Prestøya

1100 Tips og råd om fôring av hund. 
Ved Trond Ørslien, Porthos Trading

Jakt og Fisketorget

1100 Fyring med primus, tips og triks.
Gaute Nuland

Amfi et

1130 NJFF-Hedmark: Miniforedrag: Ettersøk - 
info og nye regler

Jakt og Fisketorget

1130 Tårnfalk i hagen og ugler i bakgården, 
foredrag fra Risberget, Våler Finnskog ved 
Trond Burud 

Auditoriet

1200 Premieutdeling i årets knivkonkurranser Knivtorget

1200 Opptak av av mat fra kokegrop ved 
Kokkelauget

Paviljongen

1200 Opptak av fi sk fra storruse. Jon Løyland Prestøya

1200 Motorsagshow/timbersportshow, 
avsluttes med lastbærershow i verdens-
klasse ved Tobias Sletten

Skogbrukstunet

1200 Kurs i røking av fi sk og vilt. Kaldrøking, 
svalrøking og varmrøking. Smart Fritid

Amfi et

1200 Quiz med Thon Hotels Jakt og Fisketorget

1200 - 1700 REFLID, for ungdom, lager blant annet 
armbånd av sykkelslanger

Håndverkstorget

1200 - 1230 Sliping og bryning av kniv og verktøy. 
Per Sandvik

Knivtorget

1230 NJFF-Hedmark: Miniforedrag om mår og 
mårfangst, tips og råd ved Jens Petter 
Halberg

Jakt og Fisketorget

1230 Hjortejakt på Vestlandet. Videoforedrag 
ved Morten Brekke

Auditoriet

1300 Swingoppvisning i regi av Hedmark 
Bygdeungdomslag 

Klokkegårdshaugen

1300 Vi steker pinnebrød på bålet Skogbrukstunet

1300 Jakthunddemo med Norsk Retrieverklubb Prestøya

1330 På sporet av gaupa - tjue års forskning på 
gaupe i Skandinavia, foredrag ved John 
Odden, Scandlynx

Auditoriet

1330 Starkey. Stadig fl ere jegere blir opptatte 
av å ta vare på hørselen. Starkey viser 
hvordan

Jakt og Fisketorget

1400 Motorsagshow/timbersportshow, 
avsluttes med lastbærershow i verdens-
klasse ved Tobias Sletten

Skogbrukstunet

1400 Tips og råd om fôring av hund. 
Ved Trond Ørslien, Porthos Trading

Jakt og Fisketorget

1430 Feltbehandling og partering av elg. 
Vidar Holthe

Amfi et

1430 Lokking på hjortedyr. Tomasz Maliński 
og Jan Skrzetuski, doble EM- og polske 
mestre i lokking

Auditoriet

1500 Opptak av mat fra kokegrop ved Kokke-
lauget

Paviljongen

1500 Den komplette fl uefi sker – innføring i de 
fl este teknikker for fi ske med fl ue 

Elveparken

1500 Demonstrasjon, lokking og lokkelyder. 
Tor Ola Dehli

Jakt og Fisketorget

1500 Gruppefi naler hundeutstillingen Prestøya

1500 Swingoppvisning i regi av Hedmark 
Bygdeungdomslag 

Klokkegårdshaugen

1500 Omvisning i Brannvakttårnet Brannvakttårnet

1500 - 1530 Sliping og bryning av kniv og verktøy. 
Per Sandvik

Knivtorget

1530 Finnmarksløpet - samspillet - konkur-
ransen - nerven - følelsene, foredrag ved 
Hans Petter Dalby 

Auditoriet

1600 Opptak av fi sk fra storruse. Jon Løyland Prestøya

1630 Skogens ugler, foredrag ved Trond Berg Auditoriet

1630 Kåring av Årets jaktskytter, Årets gevir, 
Årets jakthund og utstillingens vakreste 
jakthund

Amfi et

1630 Lokking på hjortedyr. Tomasz Maliński 
og Jan Skrzetuski, doble EM- og polske 
mestre i lokking

Jakt og Fisketorget
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Program søndag 9. august 2015
1000 Museet og arrangementet åpner

1000 - 1800 1 nøkkel - 100 båter. NJFF har satt ut 
båter i ferskvann som du kan låne. Opplev 
fi skelykken i sommer

Jakt og Fisketorget

1000 - 1800 Informasjon om og fra Norges Husfl idslag. 
Tema er jakten på trua rødlisteteknikker og 
ull. Salg av bøker og hefter. 

Håndverkstorget

1000 - 1800 Barneridning på Prestøya Prestøya

1000 - 1800 Jegerpakka ved Kirsten Winge - grønn-
saker, viltkjøtt og saus, varmrøyking av fi sk, 
fl esk og motti 

Prestøya

1000 - 1800 Demonstrasjon: Sopelimer –  rismatter Håndverkstorget

1000 - 1800 Skogbrukets mesterkonkurranse - en 
rundløype med 5 poster/utfordringer

Skogbrukstunet

1000 - 1800 Trykking på skinn og søm av skinnfell. 
Spinne på rokk og håndtein og syre-
farging av garn

Håndverkstorget

1000 - 1800 Spikking i rått tre med SpikkeTuri Håndverkstorget

1000 - 1800 Mattorg med småskalaprodusenter Paviljongområdet

1000 - 1800 NJFF - gevirmåling, natursti, informasjon, 
medlemskap, barn/ungdom, jenter. Vi er 
her for deg! Velkommen!

Jakt og Fisketorget

1100 Tips og råd om fôring av hund. 
Ved Trond Ørslien, Porthos Trading

Jakt og Fisketorget

1100 Valpeshow. Påmelding fra kl. 0930 Prestøya

1130 NJFF-Hedmark: Miniforedrag: Ettersøk - 
info og nye regler

Jakt og Fisketorget

1130 Lokking på hjortedyr. Tomasz Maliński 
og Jan Skrzetuski, doble EM- og polske 
mestre i lokking

Auditoriet

1200 Quiz med Thon Hotels Jakt og Fisketorget

1200 Motorsagshow/timbersportshow, avslut-
tes med lastbærershow i verdensklasse 
ved Tobias Sletten

Skogbrukstunet

1200 Hjortejakt på Vestlandet. Videoforedrag 
ved Morten Brekke

Auditoriet

1200 Opptak av mat fra kokegrop ved Kokke-
lauget

Paviljongen

1200 - 1600 REFLID, for ungdom, lager blant annet 
armbånd av sykkelslanger

Håndverkstorget

1200 - 1230 Sliping og bryning av kniv og verktøy. 
Per Sandvik

Knivtorget

1230 Opptak av fi sk fra storruse. Jon Løyland Prestøya

1230 NJFF-Hedmark: Miniforedrag om mår og 
mårfangst, tips og råd ved Jens Petter 
Halberg

Jakt og Fisketorget

1300 Feltbehandling og partering av rådyr. 
Vidar Holthe

Amfi et

1300 Swingoppvisning i regi av Hedmark 
Bygdeungdomslag 

Klokkegårdshaugen

1300 Vi steker pinnebrød på bålet Skogbrukstunet

1330 Starkey. Stadig fl ere jegere blir opptatte 
av å ta vare på hørselen. Starkey viser 
hvordan

Jakt og Fisketorget

1330 All verdens harejakter, foredrag og lanser-
ing av bok ved Jon Barikmo, president i 
FFHEH (Foreningen for Harejaktens Evige 
Glæde)

Auditoriet

1400 Fyring med primus, tips og triks. 
Gaute Nuland

Amfi et

1400 Den komplette fl uefi sker – innføring i de 
fl este teknikker for fi ske med fl ue 

Elveparken

1400 Motorsagshow/timbersportshow, 
avsluttes med lastbærershow i verdens-
klasse ved Tobias Sletten

Skogbrukstunet

1400 Tips og råd om fôring av hund. 
Ved Trond Ørslien, Porthos Trading

Jakt og Fisketorget

1430 Vill fj ellrein med GPS og kamera, 
foredrag ved Olav Strand, NINA

Auditoriet

1430 Demonstrasjon, lokking og lokkelyder. 
Tor Ola Dehli

Jakt og Fisketorget

1500 Opptak av mat fra kokegrop ved Kokke-
lauget

Paviljongen

1500 Swingoppvisning i regi av Hedmark 
Bygdeungdomslag 

Klokkegårdshaugen

1500 Kurs i røking av fi sk og vilt. Kaldrøking, 
svalrøking og varmrøking. Smart Fritid

Amfi et

1500 Omvisning i Brannvakttårnet Brannvakttårnet

1500 - 1530 Sliping og bryning av kniv og verktøy. 
Per Sandvik

Knivtorget

1600 Opptak av fi sk fra storruse. Jon Løyland Prestøya

1600 Gode råd til troféjegere, foredrag ved 
Roar Moe 

Auditoriet

Med forbehold om endringer

Villmarksbutikkens aktiviteter:

DEMOER I FLUEBASSENGET: 

Fredag:  Hywell Morgan kl. 1100, 1300, 1500 og 1700 

Lørdag:  Hywell Morgan kl. 1100, 1230, 1400 og 1530

Søndag:  Hywell Morgan kl. 1100, 1230 og 1400

Flere demoer kommer også til å bli kjørt med fl ere instruktører! 

DEMOER I SLUK- OG WOBBLER-BASSENGET:

Torsdag  kl. 1400 og 1600,

Fredag  kl. 1400 og 1600, 

Lørdag  kl. 1100, 1300 og 1500 og

Søndag  kl. 1100, 1230 og 1400

Tema er fi ske med sluk og wobbler etter ørret og predatorfi ske!
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Vill fjellrein med GPS og kamera
For første gang har Norsk Institutt for Natur-

forskning (NINA) tatt i bruk GPS-halsbånd med 

kamera for å samle inn kunnskap om hvordan 

den opprinnelige ville fj ellreinen lever i dag.

 

Forsker Olav Strand fra NINA vil fortelle om prosjektet under 

jakt- og fi skedagene på Skogmuseet i august og vise fi lm fra 

reinens vandring, som gir et unikt innblikk i dyrenes verden.

SPESIELT ANSVAR
– Norge er i dag det eneste landet i Europa med rester av den 

opprinnelige ville fj ellreinen, og landet har derfor et spesielt ansvar 

for å ta vare på og forvalte villreinen, sier Strand.

Kunnskapen om hvordan denne reinstammen lever i dag er 

ment å komme både forvaltning og folket til gode, og fi lm-

opptakene fra kameraene på GPS-halsbåndene er en av 

formidlings formene NINA har tatt i bruk.

UFORSTYRRET AV MENNESKER
Mens villrein merket med GPS-halsbånd har vandret rundt på 

fj ellet, har de tatt bilder og video og for første gang gitt forskerne 

mulighet til å studere dyrene når de er helt uforstyrret av 

 mennesker.

– Det er fi re–fem år siden NINA begynte å overvåke fl ere viktige 

reinbestander på Dovrefj ell, i Setesdal, på Hardangervidda, 

Nord fj ellene mellom Bergensbanen og Lærdal, Rondane, Snøhetta 

og Knutshø, og vi holder ennå på, sier Strand. 

BÆREKRAFTIG FORVALTNING
– Med denne forskningen bidrar NINA til kunnskapsgrunnlaget for 

en mer bærekraftig forvaltning av naturen, sier han.

Overvåking av naturmiljøet er viktig for å dokumentere hvordan 

viktige egenskaper ved naturen endrer seg over tid som følge av 

naturlig eller menneskeskapt påvirkning. NINA overvåker fl ere 

viktige dyrebestander og økosystemer.

Reinsdyr på vandring i fj ellet, fotografert fra et kamera på et reinsdyrs klave.
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ANNONSE

Kom innom  

standen vår for en 

god prat om aktive 

hunder. Vi har  

også en prøve til  

hunden din.

Visste du at ...

Det tar ca fire uker før hunden din forbrenner fett 

optimalt. Treningen begynner nå! Riktig trening 

krever riktig ernæring.  
 Tenk jakt nå! 

hunden

http://www.royalcanin.no/


De nordiske jakt- og fi skedager 2015 - 23

KURS – KONFERANSER – SELSKAP – CATERING – ARRANGEMENT

De Nordiske Jakt- og Fiskedager på

Våre stands byr på leskende 
forfriskninger og smaksfulle retter!

FORSTMANN

Havets 
festbord 
Fredag 1 . september 
Kr 5 0 pr pers

Lutefiskaften
Fredag 2 . november
Kr  pr pers

Forstmanns 
viltbord
Fredag 2 . 
og lørdag 2 . oktober
Kr 550 pr pers

Julelunsjbord
Alle hverdager 
fra 1. desember
Kr 2  pr pers

Familiejulebord 

Kr 350 pr pers

VÅRE TEMAKVELDER I HØST
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Reservere bord for deg og din famile, venner eller din bedrift. 
Det vil bugne av smaksrike og egenproduserte retter – både kjøtt og fi sk! 

Norsk skogmuseum • Tlf 62 41 69 10
post@forstmann.no • forstmann.no • Følg oss på Facebook

Velkommen til oss for en hyggelig matopplevelse!

 Tio skäl att välja Tracker
Nu höjs ribban. Vi satsar hårt med att utveckla Tracker till det ultimata  

verktyget för jägare och hundförare. 

Hundepeil Hundjakt Dokka Elektronikk  
G-Sport

FØLG TRACKER PÅ FACEBOOK: TRACKER SVERIGE WWW.TRACKER.SE

KAN KOMBINERES 
MED ANDRE BÅND

UBEGRENSET REKKEVIDDE

KAN ENKELT 
MONTERES I SELE

INNEBYGDE OG 
OPPLADNINGSBARE 

BATTERIER

FLERE LOS 
FUNKSJONER

POSISJONERING NED TIL 3 SEKUNDERINGEN UTENPÅLIGGENDE KABLER

IP KLASSIFISERING 67

Hundepeiler 
på sitt beste!
Igjen så løftes nivået. Vi 

Tracker til det ultimate 

verktøyet for jegere og 

hundeførere.

Suverent kartmateriell i din mobiltelefon.

http://www.forstmann.no/
http://www.tracker.se/
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Fiskelykken skal bli tilgjengelig for fl ere. 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har 

i sommer lansert det landsomfattende tilbudet 

«1 nøkkel – 100 båter». 

NJFFs nye medlemsfordel går ut på at alle medlemmer får tilgang til 

100 båter rundt om i landet som de fritt kan bruke. På en måte 

adopterer de Den Norsk Turistforenings nøkkelordning. 

– Tanken bak tilbudet er å stimulere til økt fi ske. Båtene plasseres 

både ved ferskvann og saltvann, forteller organisasjonssjef Knut Erik 

Risvik i NJFF, som håper at bedre tilgjengelighet til gode fi skevann 

vil bidra positivt til en sårt tiltrengt rekruttering.

1 NØKKEL
NJFF-medlemmene får altså tilgang til 100 båter, plassert på sjøen, 

fj ellet eller innlandet. Samme nøkkel passer til alle båtene. 

Båtleien er gratis, mens nøkkelen koster 150 kroner. Båtene er laget 

i aluminium og tåler en støyt. De er solide og lette. Med en vekt på  

78 kilo skal det være mulig å håndtere dem for én person. 

Båtene er 14 fot og modellen heter Viking 440. Nøkkel bestilles 

på njffb  utikken.no.

1 nøkkel – 100 båter

REGLENE
NJFF har utarbeidet regler for «1 nøkkel – 100 båter»:

 1. Din båtnøkkel er personlig og knyttet til ditt medlemskap 

i NJFF. Nøkkelen skal aldri lånes ut til andre 

 2. Det er 16 års aldersgrense for bestilling av båtnøkkel 

og bruk av båt 

 3. Båter skal kun benyttes i booket tidsrom – husk å returnere 

båten i tide 

 4. Dersom du ikke kan benytte booket båt – husk å avregis-

trere din booking 

 5. Redningsvest skal alltid benyttes ved bruk av båten

I båten fi nnes det 5 stk. redningsvester 

 6. Husk å legge på plass redningsvestene i opp-

bevaringskassen etter bruk 

 7. Rydd opp etter deg – skitt og fi skeslo skylles ut av båten 

 8. Lås båt og årer når du forlater båten 

 9. Dersom båt eller utstyr har mangler eller er ødelagt, 

meld fra til kontaktperson via bookingsiden 

 10. Brudd på reglene kan føre til inndragelse av båtnøkkel 
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NJFF håper med sitt nye båttilbud at fl ere fi nner gleden ved fi sking og at 
det bidrar positivt til rekruttering.

Lengde: 440 cm / 14,5 fot

Bredde: 165 cm

Vekt: 78 kg

Antall personer: 5

Maks last: 530 kg

Maks dybde: 70 cm

Maks motor: 20 hk

Materialtykkelse: 2 mm

Akterspeil: 3 mm

Viking Aluminium 440:

 Fluebindetorget 
Velkommen inn i museumsbygningen, der kan 

du se og oppleve 10 dyktige fl uebindere sitte 

på et podium og demonstrere fl uebinding. Du 

vil fi nne fl uer utstilt, i alle kategorier; ørret, harr, 

gjedde, sjøørrett, laks osv. Trenger du et tips 

eller to, vil du diskutere materialer, materialvalg 

innen hår og fj ær, eller rett og slett slå av en 

hyggelig fi skefl ueprat, så er du hjertelig 

velkommen til oss!

Har du en fl ue eller to du ønsker at en av oss 

kan lage, så ta den med, så skal vi se om vi ikke 

klarer og kopiere favorittfl uen din, slik at neste 

fi sketur er reddet. Det kan være seg en god 

gammel oterfl ue eller en nymotens laksefl ue. 

Ta den med, så skal vi se om en av oss klarer 

utfordringen.

http://njffbutikken.no/
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http://www.jerven.no/
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Fisk på bål og kjøtt i kokegrop

Kokkenes mesterlaug er igjen på plass på 

jakt- og fi skedagene med tilbereding av kjøtt 

i kokegrop og fi sk på bål.

– Dette er tredje året vi lager mat i kokegrop på 

jakt- og fi skedagene. I år har vi valgt å tilberede 

svinefi let, lammelår og poteter. Tilbehøret lages 

på store woker, forteller mesterkokk Frank 

Øvrevik Kjerland.

– Fisken, som vil bli tilberedt på bål, er laks. 

Den trenger kort tilberedelsestid i forhold til 

kjøttet og vil måtte tas raskt opp igjen fra 

bakken, sier han.

Øvrevik Kjerland forteller om stor interessene 

for tilberedingen av mat i bakken.

STRØMMER TIL KOKEGROPA
– Det foregår til faste tiden under arrangemen-

tet, men når det blir annonsert, strømmer 

publikum til, forteller han.

Med seg til å tilberede maten har han to-tre 

til fra Kokkenes mesterlaug. Maten vil bli solgt i 

porsjoner på kafeen i paviljongen. Der vil det også bli varme og kalde 

retter og den tradisjonelle elgburgeren.

– Vi vil også prøve oss på litt søtbakst, forteller Øvrevik Kjerland.

Han vil også holde et foredrag om utemat og bålmat i amfi et.

ØKT FOKUS PÅ MAT
I nærheten av paviljongen vil Skogmuseet lage et mattorg i samarbeid 

med Spisestedet Forstmann og Kokkelauget.

– Sammen vil vi teste ut en ny matvarearena, sier arrangementsleder  

ved Norsk Skogmuseum, Stein Tore Andersen. I skrivende stund jobber 

vi med innhold og deltakere på mattorget.

– Fem–seks lokale småskalaprodusenter med et variert utvalg der 

bl.a. honning, saft, frukt og vilt vil være til stede. Det vil også bli litt 

smaksprøver. Målet vårt er et økt fokus på mat. Vi trenger det på 

jakt- og fi skedagene, sier Andersen.

Sammen med kolleger 
fra Kokkelauget vil Frank 
Øvrevik Kjerland lage og 
foredra om utemat og 
bålmat på jakt- og 
fi skedagene.

Jegerpakka

Ute på Prestøya vil der bli et rikholdig 

innslag av mat og mye godt som kan 

friste ganen! 

Vårt tradisjonelle mattilbud, varmrøyking av fi sk, er 

på plass. I tillegg har vi fl esk og motti samt Kirsten 

Winges jegerpakka på menyen! 

«Jegerpakke er fl ere av sesongens gode grønnsaker, 

viltkjøtt og bacon med god saus i en foliepakke. Det er 

en opplevelse bare å åpne jegerpakken og kjenne de 

gode duftene som stiger opp. Enda bedre er det å nyte 

innholdet i fi ne omgivelser på Norsk Skogmuseum»,

– sier Kirsten Winge som er kjent fra sine bøker og 

matlaging og smiler. Torsdag, fredag og søndag vil 

Kirsten være på jakt- og fi skedagene med jegerpakka. 

Maten som blir tilberedt i 
kokegrop blir pakket inn i folie 
før det blir lagt ned i bakken.

En fristende wok av 
velsmakende ingredienser.
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10–18 Bueskyting Prestøya

10–18 Luftgeværskyting Prestøya

10–18 Natursti Prestøya

10–18 Bunndyrundersøkelser Prestøya

10–18 Barneridning Prestøya

10–18 Fiske i fi skedammen Prestøya

10–18 Spor og sportegn Prestøya

10–18 Spikking Prestøya 

10–18 Kart og kompass Prestøya

12 og 15 
Fluekastekurs og praktisk fi ske 

med fl ue i dammen for de minste
Prestøya

10–18 Småspeiderleir med mange aktiviteter Prestøya

10–18 Ugler i mosen – lær om ugler Prestøya

10–18 Snekring av plankehytte Skogbrukstunet

10–18 Presisjonsfelling med Felle-Jon Skogbrukstunet

10–18 Papirlaging Ved knivtorget

10–18 Klatrevegg
Villmarksbutikken, 

Aktivitetsområdet

10–18 Gjør et spikk – spikkeaktiviteter for barn Knivtorget

10–18 Skiskyting med sprettert Håndverkstorget

10–18 Toving av perler, lag snorer med snorhjul Håndverkstorget 

net

net

et

kken, 

rådet

P R O G RA M

Barnas jakt- og fi skedager  

6.–7. august
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Sammen med gode samarbeidspartnere 

byr Bondelaget på gardsost og annen biteti, 

swingoppvisning, traktorcross, folkekjære sauer 

og geiter, og et trivelig sted for en pust 

i bakken.

Lokal matproduksjon og landbruk er fellesnevneren for dem som er 

samlet på Klokkegårdshaugen.

– Jakt- og fi skedagene har blitt en viktig tradisjon for oss i 

Bondelaget. Dette er et stort og godt arrangement, hvor vi alltid 

møter mange trivelige folk, sier Amund Grindalen, som er leder i 

Elverum Bondelag.

Han er veldig godt fornøyd med miljøet som Bondelaget og 

samarbeidspartnerne har klart å skape på Klokkergårdshaugen.

 – Her er det godt med plass, og vi har mange benker og bord. 

Dermed tror jeg ikke at jeg overdriver om jeg sier vi har blitt en 

viktig miljøskaper på jakt- og fi skedagene, sier Grindalen.

I år har Bondelaget tenkt å la alle interesserte få ta bondetesten, 

og dermed fi nne «sin indre bonde». 

I tillegg til Elverum Bondelag og Hedmark Bondelag, deltar 

blant andre Elverum Bygdeungdomslag, Heradsbygd Bygdekvin-

nelag, Bryn gardsmeieri fra Trysil og traktorcross.no fra Grue. 

Bygdekvinnelaget frister med nystekte sveler lørdag og søndag, 

mens det er vafl er på menyen torsdag og fredag. Elverum Bygde-

Her blir det swing på sakene!

ungdomslag har daglige swingoppvisninger, og Astrid og Per Bryn 

kommer som alltid med sine fristende oster fra gardsmeieriet i 

Flendalen. Traktorcross.no stiller ut en ombygd Fordson Dexta 

traktor, som traktorcrossentusiastene har til demobruk også ved 

konkurranser. Midtpunkt på Klokkergårdshaugen er innhegningen 

med folkekjære sauer og geiter. Alltid en favoritt hos de minste!

Marte Larsen Tønseth, Kristin Myhre, Iselin Løfsted Holter og Morten 
Strøm var noen av bygdeungdommene som holdt swingoppvisning i fj or.

www.obwiik.no

GODT DEKKET MED WiikHall modell Vision  

WiikHall modell Vision er en rimelig, fl eksibel og trygg løsning for midlertidig oppbevaring av materialer 
og maskinelt utstyr. Hallen kan om ønskelig utrustes med utstyr tilpasset spesielle oppgaver og 
endringer i behov. I forhold til et permanent bygg er bruksområdene fl ere og totaløkonomien bedre. 
Vision leveres i størrelse fra 15 meter bredde. Lengden er ubegrenset.

Ring 64 83 55 00 for nærmere informasjon.

Bulklager for gjødsel i Sirevåg. 

http://www.obwiik.no/
http://traktorcross.no/
http://traktorcross.no/
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FISKESTANDENE:

Meget velfylt stand 
med våpen og 

jaktutstyr!

Kjøp VMB solbriller for 

KUN 99,-  (før 599,-)

ved fremvising av denne 
annonsen i kassa! 

(OBS! – Så langt lageret rekker)

VÅPENSTANDENE:

Tidenes største utvalg
på Jakt- og Fiskedagene!

KUN 99,-  (før 299,-)

ved fremvising av denne 
annonsen i kassa! 

(OBS! – Så langt lageret rekker)

Kjøp Happy 
Seating 
sitteunderlag for  

Kjøp Super 1 
våpenolje for   

KUN 25,-  
(før 115,-)

ved fremvising av denne 
annonsen i kassa! 
(OBS! 
– Kun 1 stk pr. kunde)

Gigantutvalg 
i klær og utstyr til jakt, fi ske 
og friluftsliv!

Store avdelinger for sportsfi ske 
og fl uefi ske, med rabatter opptil 

70%!

FRILUFTSTANDENE:

Villmarksbutikken AS 
Saga senter  //  Dampsaga allé 6  //  2053 Jessheim
Tlf 63 94 75 00  //  Fax 63 94 75 01   //  www.villmarksbutikken.net

Besøk oss på stand F1–F9 og A1–A8

http://www.villmarsbutikken.net/
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I Skogmuseets nye utstilling «Det fantastiske 

treet» har vi laget verdens største tre i alumi-

nium som skal formidle fotosyntesen.

Debatten om skogens betydning for klimaet er både kompleks og 

sammensatt. Derfor ser Norsk Skogmuseum behovet for formidling 

av kunnskap om tematikken skog og klima. I den nye utstillingen 

konstruerer vi et stort tre som skal skape fascinasjon rundt treets 

fantastiske egenskaper. De besøkende skal lære om treets liv; 

hvordan fotosyntesen og karbonkretsløpet foregår, og om skogens 

rolle i klimasammenheng. 

Den første delen av utstillingen, «TREnd», viser treets egenskaper 

som byggemateriale, vist gjennom kunst, møbler og arkitektur. 

Eksemplene som stilles ut er noen av de beste innen nyere norsk 

formgivning. Flere av disse er prisbelønte for sin høye kvalitet og 

gode trebruk. Vi viser de gode eksemplene for å inspirere til økt bruk 

av materialet tre. Denne delen av utstillingen åpnet i januar 2015. 

Til sammen skal utstillingsprosjektet «Det fantastiske treet» 

fornye 350 m2. av våre utstillingsarealer. I forlengelsen av dette har 

vi planer om å bygge et forskningsrom. Dette skal være et spen-

nende laboratorium som gir en introduksjon i naturvitenskaplige 

forskningsmetoder.

Utstillingen skal gi større forståelse og kunnskap, spesielt til 

unge, om skogens økologiske og samfunnsmessige betydning. Den 

skal vekke oppmerksomhet, og avansert utstillingsteknikk skal skape 

opplevelser, vekke nysgjerrighet, og være pedagogisk i sin formid-

lingsform.

I produksjonen samarbeider vi med designere og trebedrifter for 

å vise hvordan treverk kan formes og gis nye uttrykk. 

Den amerikanske trekunstneren Kevin Iris og Geir Roger 

Børresen fra Frode Stenberg AS har laget treet av fl ere hundre 

aluminiumsrør. Alle rørene har fi beroptiske kabler, og er viklet til 

stamme og grener. Treet har blader og blomster som skal åpne og 

lukke seg, og sammen med lyseff ekter i bladene vil treet kunne vise 

alle de fi re årstidene. Industridesigner Nick Stevens har utviklet 

mekanikken i blomster og blader.  

Utstillingen inneholder også en vegg som viser et forstørret 

bladsnitt. Det vil forklare hvordan fotosyntesen foregår i bladet. 

Hoveddelen av utstillingen vil åpne i løpet av høsten 2015, og 

den siste delen om skog og klima vil ferdigstilles i løpet av vinteren. 

Verdens største aluminiumstre

Norsk Skogmuseum ønsker å takke våre 
gode samarbeidspartnere i prosjektet:
Ole Martin Lislevand, Lise Cats Myhre, Norsk institutt for 
skog og landskap (Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO), 
Kevin Iris, Mesterbygg Hedmark AS, Light Bureau, Pivot, 
Frode Stenberg AS, Ivar Bråthen mekaniske AS, Moelven 
Industrier ASA, Commando Group, Oslo Modellverksted, 
Freden Form AS, Nick Stevens (Arkitektur- og designhøy-
skolen i Oslo), Fluidic Design, Svensgaard Installasjon AS 
Redlight design, Kreativ plast  m. fl .  

Prosjektet er fi nansiert av:
Rentemidler fra Landbruksdirektoratet, Sparebanken 
Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Statskog, Skogbrand, 
Skogbrukets verdiskapingsfond, Det norske Skogselskap, 
Tretorget, gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet 
og Anno museum. 
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For at fremtidige generasjoner også kan høste av naturen må vi ha en forvaltning 
som er økonomisk lønnsom, samfunnsmessig akseptabel, og med et langsiktig 
ressurs- og miljøperspektiv. Høgskolen i Hedmark gir deg slike studier på Blæstad 
og Evenstad med gode jobbmuligheter.

F
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Evenstad
- balanse mellom natur,  
mennesker og økonomi

Bachelor og årsstudier i:
• Skogbruk
• Utmarksforvaltning
• Jakt, fiske og naturveiledning

• Master og PhD i anvendt økologi

 
Mer informasjon:

www.hihm.no/Campus-Evenstad

Bachelor og årsstudier i:
•  Agronomi
•  Landbruksteknikk
• Økologisk landbruk 
 
• Master i bærekraftig landbruk

Mer informasjon:  
www.hihm.no/blaestad

- miljø, klima og teknologi  
for et bærekraftig landbruk

Blæstad

http://www.hihm.no/
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Norsk håndverksinstitutt på Lillehammer 

har siden 1996 arbeidet for å få på plass en 

permanent treårig stipendiatordning for  utøvere 

av det som defi neres som små  håndverk 

innen tradisjonelt håndverk.

– Nå er det på plass, og vi er veldig fornøyde med at vi nå har seks 

stipendiater hele tiden. To nye stipendiater kommer til hvert år i takt 

med at to er ferdig med sitt dypdykk i sitt fag og blir enda dyktigere. 

Det betyr at de vil være fyrtårn innenfor sine fagområder, forteller 

direktør ved Norsk håndverksinstitutt, Eivind Falk.

Han har også skrevet Spikkeboka (2014) og er opptatt av å 

videreføre kunnskap om håndverk til barn.

– Håndverk er en del av vår immaterielle kulturarv på UNESCOs 

verdensarvliste, sier Falk.

MORGENDAGENS HÅNDVERKERE
– De to nye er en smed fra Sandefj ord og en sølvsmed fra Telemark, 

som driver med fi ligransarbeid, forteller han og legger til at 

stipendiatene kommer fra hele landet.

Falk er akkurat kommet tilbake fra Troms, der han har hatt 

spikkekurs for barn og voksne. Også det en del av arbeidet med å 

ivareta håndverkstradisjoner for morgendagens håndverkere.

42 HÅNDVERKSFAG
Hva defi neres som små håndverk?

– Det er blant annet treskjæring, bunadstilvirkerfaget, smed-

faget, håndverkerfaget og gjørtlerfaget, som er støping av messing, 

sier Falk.

– Bunadstilvirking handler om hvor bunaden tilvirkes og hvor en 

kan få endret den, sydd den inn eller ut. Lages den i Kina, blir det 

vanskelig, mener husfl idskonsulent i Hedmark, Magnhild Tallerås.

Blant de 42 ulike typer håndverk nevner hun skimaker, børse-

maker, taksidermist, naturfotograf, modist, håndveving, urmaker, 

tømrer og gamle håndverksteknikker.

VIDEREGÅENDE SKOLE
– Små håndverk er fag som er i ferd med å forsvinne. De kan 

videreføres gjennom videregående skole, men elevene får for lite 

informasjon om det, sier Tallerås.

– Vi fi kk til ei smedlinje på Hjerleid videregående skole på Dovre. 

Den har eksistert i tre år og har bra søkning. Midtre Gauldal 

videregående har ei linje for børsemakere, forteller hun.

Når det gjelder bunadstilvirking forteller Tallerås at de som 

vil satse på det, kan få fagbrev gjennom Studieforbundet 

kultur og tradisjon.

DET MESTE AV HÅNDVERK
Under De nordiske jakt- og fi skedagene vil publikum få se en rekke 

ulike håndverk.

– Vi vil ha et håndverkstorg som dekker det meste av håndverk, 

forteller arrangementsleder ved Norsk Skogmuseum, Stein Tore 

Andersen.

Han nevner veving, tekstil, never – og trearbeider, lær, litt kunst, 

smykker i tre og metall og håndverkstilbydere, som ved siden av å 

ha sine ting for salg også ville vise publikum hvordan de jobber med 

sine produkter.

BÆRETILLATELSE FOR SPRETTERT
– Vi vil ha mange forskjellige aktiviteter på håndverkstorget, 

der barna kan få prøve seg, forteller ansvarlig Tallerås.

– Vi har Spikke-Turid (Gulbrandsen), vi har «skiskyting» med ski og 

sprettert. Alle medlemmene i husfl idslaget har bæretillatelse 

på sprettert, da den ikke er lov å gå rundt med slik som det er med 

kniv. Men barna får lov å skyte med sprettert på oppstilte ski, sier hun.

Tallerås forteller også om ull og toving, ei stor vevramme å veve på 

og å lage snorer.  Blant håndverk som ellers blir vist, er laging av 

soplimer og rismatter samt neverfl etting og sveiping.

Brenner for å bevare tradisjonelt håndverk

Bodil Hauglie er bunadstilvirker og syr Sør-Østerdalsbunaden for Husfl iden 
i Elverum.

g g p g

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra 
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 
Instituttet arbeider med å dokumentere, bevare og fremme 
tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt 
øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradi-
sjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den 
immaterielle kulturarven.F
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Liten, lett og robust!

ProHunt®Compact

Nye ProHunt®Compact bygger på en 
helt ny plattform, som med sitt smidige  
vanntette format gjør den attraktiv for  
jegeren som leter etter en liten radio med 
et stort hjerte. Radioen har alle kanaler og  
funksjoner man ønsker i en moderne 
jaktradio, i tillegg til nye funksjoner som  
lydforsterker og taleforvrenger. 

For mer informasjon om Icoms produktsortiment,  
se www.vhf.no eller kontakt nærmeste forhandler.

  Japansk kvalitet

  Ledende aktør innen          
    radiokommunikasjon

  Robust konstruksjon

  Bygger på Icoms yrkesradio

  5 års garanti

  Lokal support og service

  Interaktiv guide

DERFOR SKAL DU VELGE EN ICOM JAKTRADIO 

A COMPANY IN THE VHF GROUP

www.vhf.no

Ny jaktsekk 
og nytt bæresystem!

… komfort under hele turen…

www.mylagopus.com

Velkommen til vår stand og prøv:

scandichotels.no/elgstua

Restaurant Jaktlaget åpner dørene med rykende fersk meny, full 
av fristelser for deg som bare er litt sulten, til deg som ønsker 
middag med fl ere retter. Uansett hva du velger så får du en herlig 
smaksopplevelse og ikke glem det søte til kaffen.

PRØV VÅR 
SPENNENDE 
FESTSPILLMENY

Fra konsertaften til helaften?

Bestill bord på tlf 62 40 10 70 

http://www.vhf.no/
http://www.mylagopus.com/
http://www.scandichotels.no/elgstua
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Utleie av maskiner
og utstyr

BAS Maskinutleie As leier ut maskiner og utstyr til industri, bygg og anlegg. Vi har
lang erfaring fra entreprenørbransjen. Ta kontakt med oss, så gir vi gjerne råd og
veiledning for å sikre levering av riktig utstyr.
Adresse: Vindheiavegen 111, 2406 Elverum. Telefon: 92 89 44 00

www.basutleie.no

BRAKKER – STILLAS – LIFT –
FORSKALING –
HÅNDVERKTØY –
BYGGESTRØM –
BYGGVARME – CONTAINERE www.basutleie.no

www.censdigital.no
Formstøpte Elektroniske Hørselvern    
CENSdigital

®

CE EN352-2: 2002 & EN352-7: 
2002, etter Inspec International
C
2

Storvegen 21
2420 TRYSIL
Tlf: 62 45 43 45

NY
HET

NY
HET

NY
HET

PREMIUM

NY
HET

PREMIUM

NNNN

scandichotels.no/elgstua

Bestill JULEBORD tidlig – sikre deg plass!
Vi garanterer god pris, en bugnende julebordsbuffé og tradisjonsrik julemeny.
Herlig dansemusikk og god stemning er en selvfølge. 
Julebordsbuffé kr 595* pr pers. 
Overnattingspakke kr 1155/1405 pr pers i dobbelt-/enkeltrom.
 Julebord med overnatting og en herlig julebrunsj.
*Spesialtilbud ved bestilling før  1. september.

Ta kontakt for bestilling på tlf 62 40 10 70 
eller send mail til annekarin.bjorvik@scandichotels.com

JULELUNSJ
JULEMIDDAG
JULEBORD

Hvordan motivere 14 hunder 
til sammen å prestere?

Lørdag under jakt- og fi skedagene får vi besøk av Hans Petter 

Dalby med foredraget: Finnmarksløpet – samspillet – 

konkurransen – nerven – følelsene.

– Dette foredraget handler om mennesket i relasjon og 

sam handling med andre individer, og hvordan skape tillit. 

Tillit er trygghet som etter min mening er fundamentet for 

all utvikling og drive, sier Hans Petter Dalby. 

Bakgrunnen for foredraget er Hans Petters erfaring som 

lang distanse hundekjører, og han forteller sin historie fra 

da han selv konkurrerte og kjørte Finnmarksløpet.

Stikkord:

Dette hundespannet består av 14 forskjellige individer hvor alle 

trenger individuelle tilbakemeldinger og feedback, sier Hans 

Pettter.

Det handler om:

– å se hver enkelt

– bygge selvtillit

– skape tilhørighet

– inkludere 

– og gi ansvar som resulterer i mestring

I arbeidet med dette har jeg blant annet fokus på:

– ros og oppmuntring

– tydelighet og struktur

– motivere, ikke dominere

– være selvbevisst, ikke selvopptatt

– være lærelysten og nysgjerrig

– man må tørre by på seg selv

Om Hans Petter: 

Hans Petter Dalby ble i 2006 rangert som 

landets beste langdistanse hundekjører 

av Norges hundekjører forbund (NHF). 

Han har kjørt Finnmarksløpet en rekke 

ganger, Femundløpet, Pasvik Trail og 

Amundsen Race. 

I 2010–12 samarbeidet han med Lars 

Monsen. Han har de siste 4 årene vært 

NRK sin ekspertkommentator i sendin-

gene fra Finnmarksløpet. Han er 44 år og 

bor nå i Asker med Anette etter nær 15 år 

i Finnmark. Han jobber som opplærings-

utvikler i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

http://www.scandichotels.no/elgstua
http://www.censdigital.no/
http://www.basutleie.no/


De nordiske jakt- og fi skedager 2015 - 35

- høy Super Premium Kvalitet  tilpasset din hund - 

Importør: Porthos Trading A/S, PB. 739, 1733 Hafslundsøy / Tlf. 69 15 88 15 / post@porthos.no /www.porthos.no

TIL NJFF MEDLEMMER
Fra kun kr. 21,- pr/kg,
kr. 315,- pr. 15 kg sekk

En uslåelig kombinasjon 
av pris og kvalitet!

Omsorg og livs-
kvalitet gir synlige
resultater...

FÅ FRAM DET BESTE I DIN HUND!

Øvrige produkter:

Kontakt din lokale forening. 
Ta del i NJFF´s landsdekkende hundefóravtale.

Til beste for deg som medlem.

Omsorg og livs-
kvalitet gir synlige
resultater...

Besøk oss på stand A 12  
fisketorget rett ovenfor NJFF

MEGET GODE  
MESSETILBUD!

Fra kun kr. 23,67 pr.kg!   
Kr. 355,- pr. 15 kg sekk!

FERSK FÒR 400 G

LAKS & KYLLING

HUNDEKJEKS

SUNT & GODT

http://www.porthos.no/
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Felleskjøpet
Vestheimgata 11 Man. - fre.  09.00 - 17.00 Tlf.: 03520
2406 Elverum Lørdag 10.00 - 15.00 www.felleskjopet.no

Raufoss Basic 4
Våpenskap
Mål 125x28x28

HÄRKILA 
Kamko vendbar fleece
En flott vendbar fleecejakke 
med Windstopper 
fra W.L.Gore. 
Fire romslige frontlommer.

Fra 2990.-
HÄRKILA
TOLGA GTX DRESS
Lydsvak jakt- og turdress laget 
i vind og vanntett Gore-Tex softshell. 
God bevegelighet og passform med 
gode pusteegenskaper. Passer like 
godt både til jegeren og til turgåeren

Espegard bålpanne, 60 cm
Bålpanne leveres komplett med grillrist i 
rustfritt stål, kjetting for kaffekjele og 
oppsamlingskar for fett, aske og glør på 
undersiden. Står støtt - uansett underlag. 
Høyde 185 cm. Vekt ca 30kg. 
Både ved og grillkull kan brukes i bålpannen.

Muckboot
Muchmaster Mid
  Produsert i 5 mm 
   CR FLEX-FOAM m/fireveis 
     strekkbar nylon. 100%        
      vanntett. AIRMESH™ fôr, 
        gjør at støvelen puster.
          Temp område +15 til -15.

HÄRKILA 
Staika GTX12
En svært god lærstøvel 
med GORE-TEX. 

HÄRKILA

5.

Muckboot
Muchmaster Woody Sport
Dette er en meget lett og 
fleksibel neoprenstøvel for 
den aktive jeger og turgåer.
Temp område +21 til -28. 

Gjør et kupp hos Felleskjøpet!

Espegard
Toastjern
I støpejern

Espegard bålpanne, 60 cm
Bålpanne leveres komplett med grillrist i
rustfritt stål, kjetting for kaffekjele og 
oppsamlingskar for fett, aske og glør på 
undersiden. Står støtt - uansett underlag. 
Høyde 185 cm. Vekt ca 30kg. 

å å

Muckboot
Muchmaster Mid
  Produsert i 5 mm 
   CR FLEX-FOAM m/fireve

 strekkbar nylon. 100%
vanntett. AIRMESH™ f

gjør at støvelen puste
    Temp område +15 t

Muckboot

Få GRATIS med boka
"Fridas bålmat"
- ved kjøp av båpanne 
eller utsyr over 
kr 1500,-.

Få GRATIS med boka

Espegard
Vaffeljern
I støpejern

Espegard
Munkepanne
I støpejern

Kjøttkverner

E

Brecom
Digital 
slaktevekt
Veier opp til
300 kg.

gardEspeg
stjernToas
pejernstøp

Espe
Vaff
I støp

dE

Brecom
Aut. vakuum maskin
Minivac er en liten 
helautomatisk vakuum-
maskin som bruker poser 
med ZIP-lås. Posene kan 
benyttes om og om igjen.

Fra 2990.-

3998.- Før
8298.-

 
    

   C
   

 1490.- Før
1990.-

2190.- Før
2390.-

E
m
f
F

1599.- Før
2190.-

199.- Før
449.-

300 kg.3

799.- Før
1090.- 298.- Før

498.-

T
I 
T

249.- Før
449.- pejernstøp I sI 

249.- Før
449.-

699.- Før
1099.- 899.- Før

1199.-

Best-
selger!

Test-
VINNER!

50 %
avslag

Over

http://www.felleskjopet.no/
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