Jegerprøven 2020 - Hurum
Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening
Program
SAMLINGER

OPPMØTE

Samling 1: Jakt og holdninger

Onsdag 04. mars kl. 18 - 21

Samling 2: Våpen og våpenlovgivningen

Onsdag 11. mars kl. 18 - 21

Samling 3: Jaktformer
(mulighet for e-læring*)
Samling 4: Artskunnskap
(mulighet for e-læring*)
Samling 5: Lover og forskrifter
(mulighet for e-læring*)
Samling 6: Ettersøk av skadet vilt
(mulighet for e-læring*)
Samling 7: Håndtering av felt vilt
(mulighet for e-læring*)
Samling 8: Human og sikker jakt i praksis
(utedag)

Onsdag 18. mars kl. 18 - 21

Samling 9: Skyting med hagle og rifle
(utedag)
Jegerprøveeksamen
Planlagt uke 20 eller 21

Onsdag 25. mar kl. 18 - 21
Onsdag 01. apr kl. 18 - 21
Onsdag 15. apr kl. 18 - 21
Onsdag 22. apr kl. 18 - 21

Lørdag 09. mai kl. 08 - 11
Lørdag 09. mai kl. 11 - 17

Undervisningskveldene vil foregå på Tofte Ungdomsskole, Hurum. Utedagene vil finne sted
på/rundt Fuglemyr skytebane og Røskestad haglebane - husk utebekledning!
* E-læring kan tas som selvstudie på nett. Du kan ha fravær fra undervisning på max. 2 av 9
samlinger, men bare fra samling 3, 4, 5, 6, eller 7. Det må da leveres dokumentasjon med
bestått test fra e-læringen for aktuell samling. Undervisning vil holdes for alle samlingene, og
oppmøte på alle anbefaler vi sterkt.
Ved spørsmål kontakt Pål Søbye:
ps@barsystemer.no

Tel: 922 81 492
Velkommen nye jegere!
SHJFF.NO

INFO
Obligatorisk jegerprøvekurs må gjennomføres og eksamen må bestås for å bli registrert i
Jegerregisteret. Slik registrering er en forutsetning for å utøve jakt, felling eller fangst i
Norge. Kurset gir deltakerne forståelse og forutsetning for å utvikle gode holdninger til jakt
og jaktutøvelse, samt grunnkunnskap om human og sikker jakt, våpen og skyting, arter,
lovverk og jakt- og fangstutøvelse.
Aldersgrense
Jegerprøven kan avlegges det det året man fyller 14 år.
Lærebok
Lærebok anskaffes av den enkelte elev.
Som læremiddel anbefaler vi boken «Jegerprøven» utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund
i 2017. Den kan bestilles på NJFF’s nettsider her:
https://www.njffbutikken.no/no/artiklar/jegerproven-med-njff-ny-2017.html

Prisen er 398,- + frakt.
Boken kan også kjøpes hos de fleste bokhandlere.
Priser for jegerprøvekurset
Junior under 18 år:
1.600,Medlem SHJFF/NHJFF/HSSK*: 1.950,Ikke medlem:
2.900,* Medlem av Søndre Hurum JFF, Nordre Hurum JFF eller Hurum Sportsskytterklubb
Faktura vil bli sendt den enkelte på epost rett i etterkant av kursstart.
Alle som skal gå opp til jegerprøveeksamen må selv registrere seg som jegerprøvekandidat
og betale et jegerprøvegebyr til Miljødirektoratet på 300,- som gjelder for ett
eksamensforsøk. Praktisk info rundt dette kommer på kurset.
Påmelding
Påmelding gjøres til epost: post@shjff.no
med opplysning om:
- Navn, Adresse, Fødselsdato, Telefon, Epost
Du mottar deretter en bekreftelse for påmelding.
Max. antall deltagere er 25 elever (=kapasitet på klasserom).
---------------------------

