
Introjakt på elg 2017 

I år arrangerte Gausdal JFF opplæringsjakt igjen i samarbeid med Gausdal 

Fjellstyre med bistand fra Norges Fjellstyresamband og NJFF, Oppland. Kurset ble 

holdt 28. September – 1. Oktober i gamle Ormtjernskampen nasjonalpark. 

 

Bratt oppover Snæreskampen 

I år var det påmeldt 6 deltagere på kurset. Vi møttes torsdag på Borgemobana for å 

sjekka at våpnene gikk som de skulle. Da dette var gjort snakket vi litt om hva som 

skulle skje de neste dagene og hvilke forventninger deltagerne hadde. Vi reiste 

deretter opp til Kittilbu hvor vi skulle bo på Brandslisætra. Da vi kom opp og 

deltagerne hadde fått flyttet inn i hytta fikk vi servert en god middag på fjellet. Vi 

gikk så igjennom litt hvordan terrenget så ut før fjellstyret tok seg en tur innom for 

å snakke litt om Gausdal vestfjell. Det ble tidlig i seng på torsdag før vi skulle ut 

fredags morgen. 

På morgenen fredag kom instruktørene til hytta og tok en kaffekopp før vi skulle ut 

på jakt. Her ble det da sagt litt rundt hvem som skulle være med hvem og hvor vi 

skulle gå inn med hunder. Vi skulle starte dagen med et drev i mellom 

Snæreskampen og Ormtjernskampen. Her brukte vi 2 hundeførere og 4 poster. Da 

hundene ble sluppet merket vi fort at det var elg i området. Hundene gikk rett ut og 



fant elg etter bare rundt 30 minutter. Jeg(Remi) og Robin gikk litt etter Sanna som 

var hunden vi hadde med oss, men fikk fort beskjed på radioen om at den andre 

hunden fulgte etter elg som var på vei mot oss. Vi stilte oss da på den første myra 

vi fant inntil et grantre og ventet. Det tok ikke lang tid før vi plutselig hørte en kvist 

som knakk og vi ble litt mer på vakt. 30 sekunder etter ser vi elg som kommer ut på 

myra. De kommer rett mot oss og stopper ikke før de står på 8 meter. Da ser de oss 

og kua begynner å ta i veien nedover, mens kalven blir stående igjen noen tideler 

for lenge og det var nok til at Robin fikk inn et velplassert skudd og vi fikk en 

oksekalv allerde i første drevet. Da vi hadde vommet kalven og fått dratt den ut til 

bilvei reiste vi innover til Tortjernsplassen hvor et jaktlag hadde besøk av 

naturbasen i Fjerdum barnehage. Her fikk barnehagebarna lov til å være med å se 

på mens vi flådde elgen og de var veldig interesserte. De syntes nok dette var like 

spennende som deltagerne på kurset og de fikk lov til å hjelpe til litt mens vi 

forklarte hva vi gjorde. Etter at vi hadde fått spist og tatt en kaffekopp reiste vi 

tilbake for å ta et drev til på andre siden av Ormtjernskampen. Dette drevet var ikke 

like vellykket. Hundene hadde kontakt med elg, men de ville ikke stå eller løpe 

riktig vei så det endte resultatløst. Etterpå reiste vi for å henge opp elgen i garasjen 

til fjellstyret før vi reiste tilbake på setra der Unni Flora Sverdrup kom opp med 

kjempe god fårikål til oss. Da maten var fordøyd virket det som om deltagerne var 

slitne så det ble en rolig kveld videre for å lade opp til mer jakt.  

 

 

Robin og Remi med første kalven. Gratulerer! 



På lørdag møtte vi alle opp på bålplassen ved Ormtjernet. Her planla vi poster og 

bestemte oss for å ta dreven i samme rekkefølge som dagen før. Begge drevene 

denne dagen var egentlig ganske like det siste fredag og hundene hadde litt kontakt 

med elg, men det ville ikke stå og fikk sneket seg ut av drevet uten å bli sett. Etter 

jakta ble det igjen servert god middag på setra før det var kvelden.  

 

Ali med som hundefører. Det var ikke bare fint vær. 

På søndag var det hjemreisedag så vi skulle bare ta et drev. Dette fikk deltagerne 

selv bestemme og de endte opp på å ta det på nedsiden av Ormtjernskampen. Det 

gikk ikke lang tid fra hundene var løse til det var uttak på elg. Det tok i veien litt 

feil vei, men ble til slutt stående i los. Hundeførerne som var Jon Sigurd og Jarl 

gikk inn mot losen, men hørte plutselig at det knakk noen kvister da de var 400m 

unna losen. De gjorde seg klare og ut av skogen kom ei ku med kalv. Jarl plasserte 

et godt skudd og kalven datt ikke langt nedenfor. Dette var Jarl sitt aller første vilt 

noe som var veldig morsomt og litt av et adrenalinkick. Elgen lå veldig kronglete til 

på baksiden av Dokkvatnet så vi bestemte oss for å dra kalven ned til vannet for å 

taue den i båt tilbake til Liomsetervegen. Da vi hadde fått kalven over reiste vi til 

garasjen til fjellstyret igjen og flådde kalven. Etter at det var gjort fordelte vi kjøtt 

på de som ville kjøpe med seg dette hjem og avsluttet kurset. Deltagerne var 



kjempe fornøyde og det er første året det har blitt felt 2 elger på ei kurshelg i 

Gausdal vestfjell. 

 

Jarl med sitt første vilt. Her sammen med Allie. Gratulerer! 

 

Fløting av elg. Allie følger nøye med. 



Tusen takk til alle som har vært med å hjulpet til for å gjennomføre dette kurset og 

en spesiell takk til alle instruktører og Unni for kjempe god mat. 

 


