
Jegerprøvekurs 2018 

Aukra jeger- og fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs med oppstart 4. januar kl 18.00 ved 

klubbhuset til Aukra jff. Påmeldingsfrist 20. desember.  

Det blir 9 samlinger. Tidsplan for samlingene kan bli endret hvis det er enighet blant 

kandidatene om å endre enkelte datoer.  

Påmelding gjøres ved å kontakte kursholder Håvard Wiggen ved SMS eller telefon til mob: 

930 66 912, eller på e-post: havard.wiggen@njff.no  

 

Ved påmelding må telefonnr og e-post oppgis. 

Tidsplan for jegerprøvekurs 2017: 

Vi starter opp torsdag 4. januar kl. 18:00 på klubbhuset til Aukra jff 

Samling 1. torsdag 4. januar kl. 18:00 – 21:00, Jakt og holdninger, teoriundervisning 

(obligatorisk) 

Samling 2.Torsdag 11. januar kl. 18:00 – 21:00, Våpen og våpenlovgivningen, 

teoriundervisning (obligatorisk) 

Samling 3. Torsdag 18 januar kl. 18:00 – 21:00, Human og sikker jakt i praksis, uteaktivitet 

(obligatorisk) 

Samling 4. Lørdag 20. januar kl. 09:00 – 15:00, Skyting med hagle og Rifle. (obligatorisk) 

Samling 5. Torsdag 25 januar kl. 18:00 – 21:00, Artskunnskap, teoretisk (ved fravær må 

dokumentasjon på bestått test fra e-læring forevises) 

Samling 6. Torsdag 1. februar kl. 18:00 – 21:00, Lover og forskrifter, teori (ved fravær må 

dokumentasjon på bestått test fra e-læring forevises) 

Samling 7. Torsdag 8. februar kl. 18:00 – 21:00, Jaktformer, teoriundervisning (ved fravær 

må dokumentasjon på bestått test fra e-læring forevises) 

Samling 8. Torsdag 15. februar kl. 18:00 – 21:00, Ettersøk av skadet vilt, teoriundervisning 

(ved fravær må dokumentasjon på bestått test fra e-læring forevises) 

Samling 9. Torsdag 22. februar kl. 18:00 – 21:00, Håndtering av felt vilt, teoriundervisning 

(ved fravær må dokumentasjon på bestått test fra e-læring forevises) 

Hovedinstruktør er: Håvard Wiggen (930 66 912) 
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Fraværsregler: 

Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk 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 lærebok, kr. 2000,- for medlemmer og kr. 2 750,- for ikke-

medlemmer. Det går an å melde seg inn i foreningen ved påmelding eller på første 

samling. 

I tillegg eksamensgebyr til Miljødirektoratet på kr. 300,- 

Medlemskontingentene er: 

Hovedmedlem                      kr 675,- 

Ungdomsmedlem u/blad      kr 225,- (frem til fylte 25 år) 

Ungdomsmedlem m/blad     kr 345,- 

Pensjonist/uføremedlem       kr 455,- 

 


