
Jegerprøvekurs 2017 

 

Surnadal Jeger og Fiskeforening           23.03.2017 

 

Tidsplan for jegerprøvekurs 2017. 

Vi starter opp mandag 3 april 2017 kl. 18:00 på Surnadal videregående skole, yrkesfaglig 

avdeling. 

Samling 1. Mandag 3 april kl. 18:00 – 21:00, Jakt og holdninger, 

teoriundervisning(obligatorisk) 

Samling 2.Torsdag 6 april kl. 18:00 – 21:00, Våpen og våpenlovgivningen, 

teoriundervisning(obligatorisk) 

Samling 3. Fredag 21 april kl. 18:00 – 21:00, Human og sikker jakt i praksis, 

uteaktivitet(obligatorisk) 

Samling 4. Lørdag 22 april kl. 09:00 – 15:00, Skyting med hagle og Rifle, Angråmyra praktisk 

skyting(obligatorisk) 

Samling 5. Søndag 23 april kl. 09:00 – 12:00, Artskunnskap, teoretisk(ved fravær må 

dokumentasjon på bestått test fra e-læring) 

Samling 6. Søndag 23 april kl. 12:00 – 15:00, Lover og forskrifter, teori(ved fravær må 

dokumentasjon på bestått test fra e-læring) 

Samling 7. Mandag 24 april kl. 18:00 – 21:00, Jaktformer, teoriundervisning(ved fravær må 

dokumentasjon på bestått test fra e-læring) 

Samling 8. Torsdag 27 april kl. 18:00 – 21:00, Ettersøk av skadet vilt, teoriundervisning(ved fr 

avær må dokumentasjon på bestått test fra e-læring) 

Samling 9. Tirsdag 2 mai kl. 18:00 – 21:00, Håndtering av felt vilt, teoriundervisning(ved 

fravær må dokumentasjon på bestått test fra e-læring) 

Instruktører  er: Turid Sættem Eggen, Tonje Fuglås Kvendbø, Nils Ove Bruset (97 08 10 93) 

 

 



 

Fraværsregler. 

Samling 1, 2, 3 og 4 har boligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan 

delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs. 

Kandidaten kan ha fravær fra undervisningen på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 

6, 7, 8 og 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktør for bestått test 

fra e-læringa for denne samlingen 

E-læring 

Miljødirektoratet har utarbeidet e-læring til alle samlingene. E-læringa kan brukes som en 

repetisjon av eller som et supplement til undervisningen. 

Kursavgift inkludert den nye jegerprøveboka, kr. 1 500,- for medlemmer og kr. 2 250,- for 

ikke-medlemmer. 

Medlemskontingentene er: 
Hovedmedlem                      kr 675,- 
Ungdomsmedlem u/blad   kr 195,- ( frem til fylte 25 år) 
Ungdomsmedlem m/blad  kr 320,- 
Familiemedlem                     kr 240,- (uten blad) 
Pensjonistmedlem                kr 515,- 
 

 


