
 

Jegerprøvekurs over to helger i april 2022 
 

Skien JFF gjennomfører kurs over to helger i april 2022. Dette går over helgene 22-24.04 og 
29.04-01.05. Er du interessert i å bli jeger finner du en rask, god, trygg og rimelig vei via 
Skien jeger og fiskeforening. 
 
 
Kursavgiften er inkl. dagen på skytebanen (med skudd og lån av våpen). Er du medlem er kursavgiften lavere. 
Kursavgift:  
 

• Medlem i Skien JFF med bok kr. 2.200,-  

• Ikke medlem med bok kr. 2.750,-  

 
Er du under 18 år eller student med gyldig studiebevis får du kr. 500,- i avslag på disse prisene. 
 
For informasjon eller ved spørsmål kontakt:  
 

• Anders Meland 92203749/ anders@m2m-eiendom.no 
 
Alle deltagere må melde seg på via web www.skienjff.no og registrere seg som kandidat på nettsiden 
www.jegerproveeksamen.no. Klikk deg inn på «For kandidater» velg «Registrering som jegerprøvekandidat». All info 
som etterspørres må legges inn. I tillegg til kursavgiften kommer det et eksamensgebyr til miljødirektoratet på kr. 
300,- som kursdeltageren betaler direkte selv. Legg inn Skien/Porsgrunn/Siljan som eksamenssted. 
 
Intensivkurset har følgende oppsett: 
 

Helg Helg 1 Helg 2 

Dag Fredag Lørdag Søndag Fredag Lørdag Søndag 

Dato 22.04 23.04 24.04 29.04 30.04 01.05 

Klokkeslett 18.00-21.00 09.00-15.30 09.00-15.00 18.00-21.00 09.00-15.30 09.00-15.30 

Sted Gulset 
Ungdomsskole 

Gulset 
Ungdomsskole 

Veidebu 
Skytebane 

Gulset 
Ungdomsskole 

Gulset 
Ungdomsskole 

Gulset 
Ungdomsskole 

Samling Jakt og 
holdninger 

Våpen og 
våpenlovgivningen 

Skyting med 
hagle og 
rifle 

Artskunnskap Lover og 
forskrifter 

Ettersøk av 
skadet vilt 

Samling  Human og sikker 
jakt i praksis 

  Jaktformer Håndtering av 
felt vilt 

Total 
varighet 

3 timer 6 timer 6 timer 3 timer 6 timer 6 timer 

 
 
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 undervisning 
på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til 
instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen. E-læringsportalen finnes på nettsiden www.nacl.no . 
 
Alle som fyller 14 år i det året kurset holdes kan delta. 
 

Velkommen skal du være 😊 

 

http://www.skienjff.no/
http://www.jegerproveeksamen.no/
http://www.nacl.no/

