
JEGERPRØVE-
INSTRUKTØR
AJFF TRENGER JEGERPRØVEINSTRUKTØR, ER DET NOE FOR DEG?

Det er blitt satt opp to kurs her i Halden 
vinter og vår på Thon Hotell. Første er 
10.-12.februar 2023 med søknadsfrist 
10.desember. Det andre kurset er satt 
opp 17.-19.mars 2023 med søknadsfrist 
17.januar 2023. Se skriv under, og klikk 
deg inn på hvordan veien videre er. AJFF 
betaler kurset for medlemmer, mot at de 
forplikter seg å holde kurs. Noe du lurer 
på kontakt Martin 91621755.

           



HVORDAN BLI INSTRUKTØR?

Ca. 950 personer har autorisasjon som jegerprøveinstruktør i Norge. Disse har gjennomgått en 

opplæring som favner om det faglige innholdet i jegeropplæringen, pedagogikk og 

formidlingskunnskap samt om de retningslinjene myndighetene har satt for virksomheten. 

Instruktørutdanning er åpent for alle, men det stilles noen krav til den som vil starte på 

utdanningen. Disse kravene er basert på en viss ferdighet med våpen og erfaring på jakt. Kravene 

er fastsatt av Miljødirektoratet. Detaljer om kravene finner du her. Nye instruktører må signere på

en egenerklæring senest ved oppstart av del 3 av utdanningen.

HVORDAN KOMME I GANG MED UTDANNINGEN?

Dersom du allerede fyller vilkårene i del I, dvs innehar jakterfaring og har skyteferdigheter i tråd 

med kravene kan du når det passer for deg begynne på det nettbaserte kurset. Dette kurset er 

beregnet til ca 18 timers arbeid og inneholder flere deleksamener og tre innsendingsoppgaver. Du

kan selvsagt arbeide med å fylle vilkårene i del I mens du arbeider med nettkurset. Når du er 

ferdig med nettkurset er det faglige grunnlaget lagt på plass. Vær oppmerksom på at vi må regne 

10 virkedagers behandlingstid på innsendingsoppgavene. Jevnlig arbeid med nettkurset anbefales 

derfor sterkt! Siste ledd i utdanningen er et kurs der selve instruktørarbeidet med pedagogikk og 

rammer for virksomheten er sentralt. Dette kurset arrangerer NaCL flere ganger hvert år på ulike 

steder i landet. Planlagte kurs og mulighet for påmelding finner du her. Det kurstilbudet som 

tilbys i oversikten er minimumstilbudet. Savner du kurs i ditt nærområde, og du vet flere som skal

ta utdanningen, ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan få til innenfor de kravene som er satt i 

oppdraget fra Miljødirektoratet. Vårt mål er å tilby kurs der det er behov og interesse for det.

https://www.dropbox.com/s/nonyw565lvmmuyv/Studieplan%20for%20utdanning%20av%20jegerpr%C3%B8veinstrukt%C3%B8rer.pdf?raw=1
https://nacl.no/kontakt/
https://nacl.no/kursoversikt/
http://www.trainingportal.no/miljodirektoratet
https://www.dropbox.com/s/y4xsesykhab1zzi/Egenerkl%C3%A6ringsskjema.pdf?dl=1
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