
Brønnøy Jeger- og Fiskerforening 

Arrangement: Jegerprøvekurs 

Tid:   Oppstart fredag 30.09.2022 kl 18.00 på Felleskjøpet i Brønnøysund 

Avsluttes:  Lørdag 22.10.2022 på Felleskjøpet i Brønnøysund 

Sted:  Brønnøysund, Felleskjøpet på Salhus/Brønnøy JFFs skyteanlegg «Kjerringlorten» 

Dette legges opp til et intensivkurs som går over to helger, der kandidatene må gjennom et 

egenstudium i ukene mellom de to helgene. Som arrangør har Brønnøy JFF hatt god erfaring med 

denne intensivmodellen, men det kreves betydelig og god egeninnsats av kandidatene for å lykkes på 

eksamen. Kurset går over 30 timer. 

Kursopplegget er basert på opplegget dere finner på https://nacl.no/jegerprovedeltaker/ . Prisen på 

kurset er differensiert på følgende måte: 

Medlemmer av NJFF/ Brønnøy JFF kr. 2300.-  

Ønsker du å melde deg inn i foreningen og få kurset rimeligere, gjør du det enklest ved å ta kontakt 

med en av våre kursinstruktører. 

Ikke-medlemmer    kr. 3300.-  

Kursdeltagere under 25 år (Ungdomsmedlem) som deltar på kurset og melder seg inn i Brønnøy 

Jeger- og Fiskerforening kan også delta gratis på foreningens jaktkurs i 2023. 

Vi blir ikke å bruke noen lærebok i år. All info finner dere på https://nacl.no/jegerprovedeltaker/ 

Kursplanen er som følger: 

30.september (fredag) 18.00 - Samling 1, (3 t.) «Jakt, historie og holdninger».   

01. oktober (lørdag) 10.00 - Samling 2, (3 t.) «Jaktvåpen»     

01. oktober (Lørdag) 13.00                - Samling 7, (3t) «Jaktformer»  

02. oktober (Lørdag) 10.00               - Samling 3 og 4, (6 t.) «Skyting med hagle og rifle». «Human og sikker j

            

I ukene mellom samlingene må dere lese godt på følgende samling: E-Læring gjøres på nett, dokumenteres 

med en test. Dette gjør dere på https://nacl.no/jegerprovedeltaker/ 

Samling 5  - «Artskunnskap».        

Samling 6 - «Lover og forskrifter».  

 

22. Oktober (lørdag) 10.00                 - Samling 8, (3 t.) «Ettersøk»    

22. Oktober (lørdag) 13.00                - Samling 9 (3 t.) og «Håndtering av felt vilt og veien videre»  
         

Samlingene første helgen ( 30.09 og 01.10 og lørdag 22.10 vil ha oppmøteplass på felleskjøpet i Brønnøysund. 

02.10 vil oppmøtested være leirduebanen på Eidet «Kjerringlorten» 

Eksamensdato blir annonsert senere. 

https://nacl.no/jegerprovedeltaker/

