
SOMMER, SOL OG LANDSLEIR
4. august 2014 kommer 300 jakt- fiske- og friluftsinteresserte ung-
dommer til Åsnes for å være med på NJFFs landsleir. Påmeldingene strøm-
mer inn, så dersom du har lyst å være med på landsleir, er det på tide å 
planlegge sommerferien nå. 
Med et tettpakket dagprogram med aktiviteter som leirdueskyting, kulesti, predatorfiske, fluefiske og masse 
mer, byr NJFF på sommerens store eventyr. Er du sulten på enda mer, så er det lagt opp til et spennende kveld-
sprogram med workshops, kino, kiosk, hund, bueskyting og mer til. 
- Med andre ord skal det godt g jøres å kjede seg på NJFFs landsleir. Det er noe for både de som er helt ferske 
og de som allerede har mye erfaring.

Organiserer fellestransport
Landsleiren er for alle jakt-, fiske- og friluftsinteresserte gutter og jenter mellom 13 og 18 år fra hele lan-
det.

Når du er påmeldt og det begynner nærme seg, vil du bli kontaktet av ditt fylkeslag med tilbud om organisert 
transport til leiren.

Lev i lavvo
Sikkerhet og helse står høyt i fokus. Vaktmannskap passer på både natt og dag sammen med sanitetstje-
nesten. I leiren bor du i lavvoer sammen med andre fra ditt fylke. Det blir separate lavvoer for gutter og 
jenter.

- Det er kun 300 plasser. Om du har lyst å være med på sommerens store eventyr, kan det være lurt å planleg-
ge sommerferien allerede nå. Dette blir en kjempeleir med mye moro og mange nye opplevelser. Håper vi ses på 
NJFFs landsleir 2014! 

Prismessig lønner det seg å melde seg inn i NJFF. For gruppepåmelding kan du enten melde på en og en via 
påmeldingslinken på www.njffung.no, eller ta kontakt med Christian på epost/ tlf. 47 47 32 43. Han kan 
også svare dersom du har andre spørsmål.

NJFFs LANDSLEIR 2014
Sted:  Åsnes i Hedmark
Tid:  4.-7. august 2014
Alder:  13 - 18 år
Pris:  Kr. 1500 for medlemmer. 
            Kr. 2000 for ikke-medlemmer.

PÅMELDING: WWW.NJFFUNG.NO



Mandag
10.00 – 12.00  Ankomst og registrering
12.00 – 13.00  Stående lunsj
14.00   Bli-kjentaktiviteter/ konkurranser i leiren
16.00   Informasjon om aktiviteter etc.
18.00 – 19.00  Middag
19.30   Åpningsshow
00.00   Ro i leiren
 
Tirsdag 
07.00- 08.00  Frokost
08.00- 08.15  Informasjon
08.30   Avreise gruppe 2 
09.00   Aktiviteter i leiren gruppe 1
12.00 - 13.00  Lunsj
13.00   Forts. aktivitetsprogram
19.30   Middag
20.30    Kveldsprogram
00.00   Ro i leiren

Programmet er foreløpig og kan endres.

Onsdag
07.00- 08.00 Frokost
08.00- 08.00 Informasjon
08.30  Avreise gruppe 2 
09.00  Aktiviteter i leiren gruppe 1
12.00- 13.00 Lunsj
13.00  Forts. aktivitetsprogram
19.30  Middag
20.30   Kveldsprogram
00.00  Ro i leiren

Torsdag
07.00- 08.00  Frokost
08.00- 09.00  Pakking og rive leir
09.00   Avreise DNJFD Elverum
10.00  DNJFD
12.00-13.00 Lunsj Prestøya

Etter lunsj avsluttes den offisielle landsleiren 2014
Programmet er foreløpig og kan endres.



Aktiviteter hovedprogram
LEIRDUESKYTING
Dyktige instruktører gir deg en god innføring i hagleskyting. 
Uansett om du er nybegynner eller erfaren legges det opp etter ditt
nivå. 

FISKE
Du kan velge mellom: Predatorfiske, moderne meite eller fluefiske.
Ved alle fiskeformene får du en god innføring av svært dyktige 
fiskere innenfor sitt felt. Vi legger opp løpet etter ditt nivå.

KANOPADLING
Rundt om kring ved vannet, legger vi ut noen utfordringer. Det kan
være fysiske utfordringer eller kunnskapsutfordinger. Uansett
blir det en innholdsrik og morsom kanotur rundt vannet. 

KULESTI
Kulesti er en enkel skyteform med lite kompliserte regler. Vi med 
skyter med kaliber kal 22. Skyteavstandene er begrenset til 80 
meter. Det foregår på samme måte som vår figurjakt med hagle der to 
og to eller tre og tre går løypa sammen. Dette er en fin skyteaktivi-
tet for juniorer, elg jegere og konkurranseskyttere.

NATURSTI
Vi lager en morsom natursti med utfordringer for både hode og 
kroppen. 

ALLE AKTIVITETENE ER EN DEL AV EN KONKURRANSE SOM GÅR 
GJENNOM HELE LEIREN. VI KÅRER EN VINNER NÅR VI BESØKER JAKT- 
OG FISKEDAGENE I ELVERUM.

Programmet er foreløpig og kan endres.

Aktiviteter ettermiddagsprogram
Ettermiddagsprogrammet er helt valgfritt. Du velger selv hva og om 
du vil være med på aktivitetene.  Alle aktivitetene er i leirområdet.

• Kiosk
• Jakt- og fiskekino
• Skytesimulator
• Fiske-workshop
• Børse-workshop
• Dunkerringen
• Wirebjørndemo
• Minkjakt med hund demo
• Bueskyting
• Luftgeværskyting
• Bading
• Hinderløyper
• Hundehold
• m.m.




