VELKOMMEN TIL JAKTOPPLÆRING PÅ RÅDYR I HURUM!

Tema:
Opplæringsjakt SHJFF og NHJFF i samarbeid.
Vi hadde stor suksess med opplæringsjakt på rådyr i 2012 med 15 elever og 20
instruktører. Les dette:
http://www.njff.no/portal/page/portal/buskerud/nyhet?element_id=194356057
La oss gjenta suksessen fra 2012!
Vi ber nå inn våre nye jegerkandidater fra jegeropplæringen i Nordre Hurum Jeger
og Fiskerforening og Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening til en samling på
Fuglemyr helgen 25‐27 oktober. De som ikke var på jegerprøvekurs 2012, men
som ønsker en oppdatering ‐ er også hjertelig velkomne.
Vi gjør dette i samarbeid med Statskog. Statskog har gitt oss 4 rådyr vi kan felle
denne helgen.
Hva kan du forvente deg?
Du vil bli godt mottatt med tilbud om overnatting på Fuglemyr i lavvo/ og inne på
klubbhuset, samt at du møter de du var på kurs med i våres igjen ‐ og en gjeng
ivrige jaktinstruktører som har mye å dele med dere. Husker du noe fra
Jegerprøvekurset? 
Fuglemyr klubbhus:
Fuglemyr er et klubbhus for HSSK, SHJFF og NHJFF hvor vi har alle fasiliteter som
dusj, do og kjøkken og som kan benytte av alle medlemmer. Fuglemyr leies ut til
bl.a. dåpsfester, konfirmasjonsmiddager og bedriftssamlinger. Nå skal VI samles
der for en faglig og praktisk helg med jakt og teori.

Årets rådyrjakt med opplæring:
Dette er kanskje det beste programmet nye jegere får i Norge i dag, og vi tar ikke i
nå. ‐ Vi tilbyr dere mat i form av skikkelig norsk frokost, ‐ viltgryte til
middag/kvelds og følgende program for kun kr 250 pr pers.:
(Det er rift om plassene. ‐ Dette vet vi fra i fjor, ‐ så de som var med på jegerprøvekurs hos NHJFF og
SHJFF vil bli prioritert naturlig nok. Andre melder seg på,‐ og jo flere jo bedre!)

Program for helgen:
Oppmøte Fuglemyr kl 06:00 ‐ og ikke “fem over”.
Du skal ha med deg; Klær som passer temperatur og forhold. Sovepose for de som vil overnatte. For de av dere som kan jakte med instruktør –
også våpen som hagle og rifle. Vi krever erklæring av alle under 18 år‐ en skriftlig tillatelse til å være med fra foresatte. Det holder med en lapp
hvor foresatte skriver sitt navn og at det gjelder “jaktopplæring – praktisk 25‐27 oktober 2013 ‐. Min sønn/datter får tillatelse til å bære våpen
under gjeldende regler.”

DAG 1:
‐
Leksjon 1: Forventningsavklaring (Noter på flipover hva forsamlingen
forventer, denne skal tas frem igjen på debrief) Pål Søbye og Tom
Erik Nilsen
‐
Leksjon 2: Dokumenter (Våpenkort, jaktkort, jegeravgift, elgprøven,
ettersøksavtale) Pål Søbye og Ove Raymond Haugerud
‐
Leksjon 3: Våpen (Jaktvåpen og kalibre, våpenkutyme) Pål Søbye og
Bjørn Wear
‐
Leksjon 4: Jaktmåter (Kart, GPS og terreng, med og uten hund, vær
og vind, ettersøk) Tom Erik Nilsen og Sigurd Holdhus med flere.
‐ Leksjon 5: Rådyrets liv og biologi, oppførsel og adferd: Tom Erik
Nilsen
‐ Leksjon 6: Praktisk jakt – utpostering: Raymond Bakken, Sigurd
Holdhus, Arnfinn Nilsen, og venner fra NHJFF.
‐ Leksjon 7: Behandling av felt vilt (utvomming, flåing, mørning)
(EVENTUELT!):‐) Alle.
Debrief med middag og sosialt samvær i lavvo og på Fuglemyr klubbhus.

DAG 2:
‐
Leksjon 5: Praktisk jakt – Utpostering. Nytt eller gammelt terreng
‐
Leksjon 6: Behandling av felt vilt (utvomming, flåing, mørning)
(EVENTUELT!) (Nye kandidater får prøve seg)
‐ Debrief på Fuglemyr med lunsj (Ta frem forventningsavklarings
plansje og se om forventninger er innfridd. Lage en tilbakemeldings
skjema for utfylling)
‐
Utlevering av diplom
Instant messaging, og sosiale media er viktig i dag, og vi skal sørge for internettdekning på Fuglemyr denne
helgen med ICE.net.

Du vil snart se et påmeldingsskjema på shjff.no/jakt/ og også på NHJFF
og SHJFF sine facebooksider. Følg med og fyll inn og send!
Instruktører bes melde seg til pal.sobye@softlink.no for SHJFF og til NHJFF til Tom Erik Nilsen på
tom.erik.nilsen@bof‐nett.no

Vær tidlig ute alle sammen!
Velkommen – vi gleder oss veldig!
Mvh
Pål SHJFF

