Viltlag og jeger- og fiskerforeninger i
Aust- og Vest-Agder

27.06.07

INVITASJON TIL JAKTLEDERKURS
Kravet til oss som jegere fra samfunnet for øvrig har vokst. Oppslag i media om skadeskyting
og andre uheldige episoder under jaktutøvelsen har satt jakta og jegerne i fokus.
Det har blitt nødvendig med en bevisstgjøring av jegere og deres omgivelser om jegernes rolle
i viltforvaltningen og overfor samfunnet for øvrig.
Jaktlederkurset er et av flere tiltak som det fra NJFF`s side er lagt vekt på for å skape bedre
jegere blant oss. Uansett kvaliteten på oss som jaktutøvere, -vi kan alltid bli bedre.
I år arrangerer vi felles kurs for Agderfylkene og kurset avholdes på Revsnes Hotell på
Byglandsfjord. (Samarbeid mellom NJFF Aust-Agder og NJFF Vest-Agder)
Det er gitt økonomisk støtte til kurset fra fylkesmannen i Vest-Agder.

Kursavgift: kr. 300,- pr. person inkl. kursmateriell.
NB! Kostnadene på hotellet er ikke inkludert i kursavgiften, disse kostnaden gjøres opp med
hotellet i løpet av kurset. Påmeldingen skjer likevel til oss.
Full pensjon og overnatting: kr. 995,- i enkelt rom
” 895,- i dobbelt rom
Priser ikke boende: Fredag kr. 350,Lørdag ” 250,Påmelding:

NJFF Vest-Agder, Skippergt. 21, 4611 Kr. sand
e-post: vestagder@njff.org, tlf.: 38 02 42 51

Påmeldingsfrist:

fredag 3. august

Med vennlig hilsen for
NJFF Vest-Agder
Kari Røysland
Fylkessekr.

PROGRAM JAKTLEDERKURS
Revsnes Hotell, Byglandsfjord17.-18. august 2007

Fredag 17. august.
Kl. 17.30-18.00
Kl. 18.00-18.10
Kl. 18.10-20.00
Kl. 20.00-21.00
Kl. 21.00-

Kaffe innkvartering
Velkommen presentasjon
Lover og forskrifter
Middag
Vådeskuddet – sikkerhet under jakt

Lørdag 18. august
Kl. 08.00-09.00
Kl. 09.00-16.00

Frokost
Følgende tema gjennomgås
Grunneier, jeger, forvaltningen
Regional forvaltning
Driftsplaner
Avskutingsavtaler
Jaktleders oppgaver
Jaktlaget/jaktområdet
Årspalner
Human jaktutøvelse
Holdninger til jakt – etikk/moral
Sikkerhet under jakt
Skudd mot hjortevilt
Skadeskyting
Ettersøk av skadet hjortevilt.
Teori
Pratisk demonstrasjon av sporing med hund
Gruppeoppgaver

Kl. 13.00-14.00

Lunsj
Det legges inn pauser etter behov i løpet av dagen.

Instruktører:

Sven Stenbrenden, jaktkonsulent i NJFF Vest-Agder
Svein Mosfjell, fylkesinstruktør jegerprøve NJFF Vest-Agder
Kåre Sander Nilsen, NJFF Aust-Agder

Med forbehold om endringer i programmet.

Påmeldingskjema:

Jaktlederkurs 17.-18. august Revsnes Hotell, Byglandsfjord
Navn: ……………………………………………………..

Tlf.: ………………..

Adresse: ……………………………………………………………………………….

Viltlag/forening: ………………………………………………………………………

Ønsker overnatting inkl. helpensjon:
For ikke overnattende:
Dagpakke fredag:

Dato : ……………………

Enkeltrom

Dagpakke lørdag:

Dobbeltrom

.

Underskrift: ……………………………………

Påmeldingsskjema sendes:
NJFF Vest-Agder, Skippergt. 21, 4611 Kr. Sand , tlf.: 38 02 42 51
e-post: vestagder@njff.org

Påmeldingsfrist 3. august !!!!!!!!!!!!!!

Påmeldingen er bindende

