Aktiviteter
#Aktiviteter #Kurs #Båter til utlån
#Bli medlem, gode medlemsfordeler

Om foreningen
Trysil Fellesforening for jakt og fiske ( TFJF) er en sammenslutning
av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil som alle er tilsluttet
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).
Engeren JFF
Jordet JFF
Ljøradalen JFF
Nesvoldberget JFF
Trysil JFF
Trysil SFK
Vestre Trysil JFF
Østby JFF
Åsene-Lutnes JFF
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www.trysil-fellesforening.no

TFJF jobber for å bygge opp et sosialt miljø som ivaretar nye og
gamle jegere, fiskere og friluftsinteresserte.
Foreningen tilrettelegger for kurs, aktiviteter og andre tilbud i
naturen. Oversikten får du i brosjyren og på
www.trysil-fellesforening.no
Medlemskap er åpent for alle, innmelding via skjema på
hjemmesiden.
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Jakt og ﬁske
Fiske
Trysil byr på en rekke muligheter for deg som er interessert i
sportsfiske. Du kan fiske i fjellvann etter ørret og røye, prøve harren
i Trysilelva eller Ljøra, fiske etter storgjedda, eller meite etter
abbor i et tjern.
TFJFs fiskekortområde dekker det meste av Trysil kommune.
Kjøp fiskekort på inatur.no eller lokalt i sportsbutikker, på bensinstasjoner og i dagligvarebutikker.
Kortpriser 2021: Døgn kr. 130, uke kr. 390, år kr. 580 og
medlem år kr. 290.
Medlemmer i TFJF får 50% på fiskekort.
Medlemmer under 25 år får 75 %.
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Småviltjakt
TFJF tilbyr småviljakt på ca. 830 000 daa utmark i Trysil. Oversikt
over terrengene med jakttider, søknadsfrister og annen info på
hjemmesiden.
Innenbygdsboende medlemmer får rabatt på kjøp av småviltkort.
Mer om medlemskap på side 14.
Utenbygdsboende medlemmer kan søke om årskort for småviltjakt som gjelder alle områder unntatt Bittermarka.
Mer info om fiske og småviltjakt på www.trysil-fellesforening.no
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Introjakt
Ekte jakt i trygge omgivelser med erfarne jegere som instruktører.
Både førstegangsjegere og andre som vil lære kan delta.
Alt du trenger er å være registrert i Jegerregisteret, ha tatt jegerprøven og eie en egen børse. Er du medlem får du kurset gratis
eller til en symbolsk sum. Du kan også delta som observatør uten
våpen, dersom du bare ønsker å oppleve hva jakta egentlig er.

Due
Stange JFF arrangerer duejaktkurs for damer 20. og 21. august.
Fredag kveld er det skyting på Temmen jaktskytebane kl. 18–21.
Før soloppgang lørdag morgen er det avreise for selve jakta.
Lørdag ettermiddag og kveld blir det slakting og duemiddag.
Mulighet for overnatting.
Pris medlem kr. 400. Pris ikke-medlem kr. 600.
Ammunisjon og leirduer kommer i tillegg.
Info og påmelding innen 15. august til kvinnekontakt
i Stange JFF, Jeanette Øyan, på tlf. 934 91 156.
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Elg
TFJF arrangerer introjakt elg på Langmoteigen 7.–10. oktober.
Kurset starter med teori første kveld. Deretter er det praktisk jakt
sammen med erfarne jaktguider.
Pris medlem kr. 500, pris ikke-medlem kr. 1000.

Hare
Nesvoldberget JFF arrangerer introjakt 18. september, Jordet JFF
og Trysil JFF 23. oktober. I tillegg blir det i regi av Østby JFF.
Introjakt hare foregår med harehund.

Rype
Trysil JFF arrangerer introjakt rype 20.–24. september.
Jordet JFF arrangerer introjakt rype 16.oktober.
Jakta foregår i Bittermarka med stående fuglehund.

Rådyr
Jordet JFF og Østby JFF arrangerer introjakt rådyr.
Introjakta foregår i november. Jakt både med og uten hund.
Utfyllende info om introjakt og påmelding på
www.trysil-fellesforening.no | post@ trysil-fellesforening.no
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Kurs
Jegerprøvekurs
Vi kjører jegerprøvekurs en gang hvert år. To langhelger i månedsskiftet mai/ juni.

Andre kurs
Det tilbys øvrige kurs ved behov, som kurs i våpenstell, feller og
fangst, etc.
Mer og utfyllende info på www.trysil-fellesforening.no
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Aktiviteter med hund
Nytt fra 2022!
Friområde for hunder som er åpent i båndtvangstiden. Mer info
kommer, følg med på hjemmesiden.

Dressurkurs
Gunnleggende dressur som passer alle raser.

Apportbevisprøve
Vi legger til rette for apportbevisprøve. Ved behov kjører vi også
apportkurs. Ta kontakt på post@trysil-fellesforening.no

Saueavvenningskurs
Hver sommer arrangerer vi saueavvenningskurs. Oppstart ca 15.
juli. Informasjon og påmelding til instruktør Dag Richard Øvergård,
mob. 900 13 221 (kveld).
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Riﬂe- og hagleskyting
I Trysil er det flere skytebaner som har et treningstilbud flere
kvelder i uka.
Tenaasen er en av disse, en moderne og stor bane, 2 km sør for
Slettås. Banen består av leirduebane, 100 meters- og 200 metersbane, løpende elg og rovviltbane med forskjellige elementer.

Åpent for alle
Skytebanen holder åpent torsdag og fredag til og med 10. september.
Oppmøte kl. 17.30. Skyting foregår mellom kl. 18 og 20.
Rovviltbane: Kun åpent på fredager.
Riﬂebanen: Digital anvisning. Salg av ammunisjon på fredager.
Leirduebanen: I tillegg til torsdag og fredag, er det åpent for
damer hver tirsdag, med instruktør på plass hvis ønskelig.
Ammunisjon selges på plass. Kr 100/serien for ikke-medlem.
Kr 80 for medlem. Har du med egen ammunisjon er prisen kr 40/
serien.
Vi arrangerer også kurs i hagle- og rifleskyting.
Oversikt over flere åpne anlegg samt info om treningskvelder og
kurs på www.trysil-fellesforening.no

Fiskesommer og andre arrangementer
Fiskesommer gir barn muligheten til å lære å fiske av kyndige
personer i lokalforeningene. Arrangementene er lagt på steder
som er lett tilgjengelig og hvor det er lett å få fisk. Fiskesommer
er en super sommeraktivitet for både store og små. Det er ingen
forhåndspåmelding. Det er bare å møte opp med redningsvest.
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18. juni kl. 18: Jordet JFF arrangerer fiskesommer ved Grønsjøen. Alle
nye og gamle barne- og ungdomsmedlemmer får premier/gaver.
3. juli kl. 11: Trysil JFF arrangerer fiskesommer ved Ulvsjøen på
Vestby.
3. juli kl. 11: Ljøradalen JFF arrangerer en uhøytidelig fiskekonkurranse for barn ved Hollåstjønna. Påmelding til magnusenger@gmail.no
17. juli kl. 13: Nesvoldberget JFF arrangerer fiskesommer i Nordre
Flersjøen. Alle nye og gamle barne- og ungdomsmedlemmer får
premier/gaver.
29. juli kl. 17: Vestre Trysil JFF arrangerer fiskekonkurranse for barn
og ungdom på Tørbergssjøen i forbindelse med Tørbergsdagene.
31. juli kl. 13: Åsene-Lutnes JFF arrangerer fiskesommer ved
Rundsjøen.
8. august kl. 11–15: Jordet JFF arrangerer familiedag på Eltsjøen
med fiske, grilling og kultursti.

Andre arrangementer
1. august Jordet JFF arrangerer Jaktfeltstevne på Tenaasen. Lagskyting for elgjaktlag, presskyting på løpende elg.
Påmelding fra kl. 09–11. samme dag.
NJFF er 150 år i 2021, og det legges det opp til ulike arrangementer.
6. august kl. 18: Jaktfilmforedrag med Runar Høgfoss i Hagelund.
«Jakt til glede og frustrasjon» og «Elgjakt med løshund».
Kjøp e-billett eller hos Servicetorget. Medlemmer
kr 200, junior kr 100, ikke medlem kr 250.
23. oktober kl 17: Feiring av NJFF 150 år med en, 3-retters middag.
Mer info om arrangementene på www.trysil-fellesforening.no
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Båter til utlån
TFJF har båter til utlån ved flere av fiskevannene i k
 ommunen.
• Eltsjøen
Nøkkel leies ut hos Max bensinstasjon i Jordet, tlf. 624 57 255.
• Fiskebekksjøen
Kode til kodelås fås ved SMS til mob. 412 71 294.
• Flersjøen
Kode til kodelås fås ved SMS til mob. 412 71 294.
• Gløtsjøen
Båten ligger ulåst ved gapahuken.
• Grønsjøen (Slettås)
Nøkkel leies ut hos Max bensinstasjon i Jordet, tlf. 62 45 72 55.
• Landsjøen
Båten ligger ulåst ved Nordli. I tillegg en båt under ordningen
«1 nøkkel – 100 båter». Se minebater.no for info.
• Mjølsjøen
Nøkkel lånes ut ved Max bensinstasjon i Jordet, tlf. 624 57 255.
Sammen med båten kan også lånes fire flytevester og to
fiskestenger.
• Nordre Metsjøen
Båten ligger ulåst ved gapahuken.
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• Rundsjøen
Kode til kodelås fås ved SMS til mob. 412 71 294.
• Røsjøen
Nøkkel leies ut hos Max bensinstasjon i Jordet, tlf. 624 57 255.
• Søndagsmyrdammen
Kode til kodelås fås ved SMS til mob. 412 71 294.
• Tørbergsjøen
Kode til kodelås fås ved SMS til mob. 412 71 294.
• Ørsjøen
Båten ligger ulåst ved gapahuken. I tillegg en båt under ordningen «1 nøkkel – 100 båter». Se minebater.no for info.

1 nøkkel - 100 båter
Som medlem i NJFF har du tilgang til over 100 båter i hele landet.
Finn og bestill båt på minebater.no
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Medlemskategorier
Du blir medlem ved å melde deg inn i én av de ni lokalforeningene, se side 2.
Du blir da samtidig medlem i Trysil Fellesforening og Norges
Jeger- og Fiskerforbund.
Skjema for medlemskap på www.trysil-fellesforening.no
• Familiemedlemskap
• Hovedmedlem med bladet Jakt & Fiske
• Barne- og ungdomsmedlem med bladet Jakt & Fiske
• Barne- og ungdomsmedlem uten bladet Jakt & Fiske
• Pensjonister/uføre
• Sidemedlem

Vårﬁske på Sennsjøen.
I Trysil er det mange
gode muligheter
for isfiske.
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Medlemsfordeler
Fiskekort: Medlemmer får 50 % på fiskekort hos TFJF (ungdom
under 25 år får 75 %).
Småviltkort: Innenbygdsboende medlemmer får rabatt på kjøp av
småviltkort (ungdom under 25 år får i tillegg 50 % på ordinær medlemspris). Utenbygdsboende medlemmer kan søke på årskort for
småviltjakt som gjelder alle områder unntatt Bittermarka (frist 1/1).
Jakthundtrening inngår i småviltkortet for medlemmer. (Unntatt
Bittermarka).
Kurs: Medlemmer får rabatt på kurs som arrangeres i regi av TFJF.
Tilbud på hundefôr: Medlemmer får rabatt på Sportsman's Pride
hundefôr. I Trysil selges dette hos Trysil Multirep i Innbygda.
1 nøkkel – 100 båter (gjelder alle medlemmer i NJFF): Vi har to
båter i Trysil; ved Ørsjøen og Landsjøen. Se minebåter.no
Oversikt over sentrale medlemsfordeler hos
Norges Jeger- og Fiskerforbund på njﬀ.no
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For kontaktinfo og mer informasjon om
ﬂere av våre aktiviteter, sjekk ut

trysil-fellesforening.no

post@trysil-fellesforening.no
Lik oss gjerne på facebook
@trysilfellesforening

