
 

 

Jakt- og fiskeskole for 5.-7. klasse i regi av TJFF  
 

Har du lyst til å lære mer om jakt og fiske? Da er jakt- og fiskeskolen (JOFS) noe for deg. Jakt- og 

fiskeskolen er ikke veldig skoleaktig, men et tilbud for deg som har lyst til å få en bred og god 

introduksjon til jakt, fiske og friluftsliv. Trysil jakt- og fiskeforening arrangerer jakt- og fiskeskole 

(JOFS) for elever i 5. – 7. klasse.  Vårt motto er «Jakt og fiskeglede for alle for alltid».  

Timeplanen viser ulike aktiviteter som vi har planlagt å gjennomføre i løpet av skoleåret. Vi har egen 

facebookside hvor vi legger ut informasjon fortløpende: Jakt og Fiskeskole – Trysil. Alle deltakere får 

egen fiskestang.  

Pris: kr 500,-. I tillegg forutsetter vi ungdomsmedlemskap i Trysil JFF eller annen forening tilsluttet 

NJFF. Dette koster ca. 250 kr pr år. 

Av praktiske årsaker ser vi det nødvendig å begrense antall elever til 20 stk. Her er det førstemann til 

mølla prinsippet som gjelder. Påmeldingsfrist: fredag 10. september. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Mathea Sætre Liberg, tlf. 91137081 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Påmelding: 

Elevens navn 

 

 

Fødselsdato 

 

 

Adresse 

 

 

Foresatte 

 

 

Telefon  

 

 

Mail  

 

 

 

Vi samtykker i at jakt- og fiskeskolen kan publisere eventuelle aktivitetsbilder på egen 

facebookside eller andre aktuelle medier. 

       ___________          __________________ 

      Sted/ dato                Foresatte 

       

Påmeldingsskjema sendes: mathea.saetre.liberg@hotmail.com 

 



 

 

2021 
September  Oktober  November  Desember  
14. Tirsdag 

Introduksjon, bli kjent 

gjennomgang 

småviltjakt og 

forberedelse til 

rypejakt og elgjakt. 

12. Tirsdag 

Matlaging på bål.  

9. Tirsdag 

Fellefangst av mår, 

mink og røyskatt. 

Først teori, så ut for å 

sjekke allerede utsatte 

feller. 

Først i desember 

Skyting Sundlia i 

innendørshallen med 

cal 22 LR. (Usikker 

dato) 

19. Søndag 

Rypejakt i Bittermarka 

med stående 

fuglehund. 

26. Tirsdag 

Flåing av småvilt 

(skogsfugl/ryper, 

ender, hare).   

 

20. lørdag 

Rådyrjakt/harejakt 

 

28. tirsdag 

Hvordan kle seg for 

ulikt vær og ulike 

situasjoner. 

 

   

2022 
Januar  Februar  Mars  April  
Midt i januar 

Skyting Sundlia i 

innendørshallen med 

cal 22 LR. (Usikker 

dato) 

1. Tirsdag 

Isfiske, lage egen 

dunk.  

8. Tirsdag 

Isfiske: sikkerhet, 

metoder, agn og 

utstyr. 

6. Onsdag 

Isfisketur til ikke 

bestemt ennå. 

 15. Tirsdag 

Isfiske, lage egen 

dunk.  

22. Tirsdag 

Lære å knyte 

fiskeknuter.  

26. Tirsdag 

Skogen i Trysil og 

artskunnskap.  

    

 

Mai  Juni    

 3. Tirsdag 

Dressur av hund, ta 

med egen eller lån 

hund og få 

undervisning av 

instruktør i 

grunnleggende 

lydighet. 

7. Tirsdag 

Skyting på Tenaasen 

med hagle.  

  

24. Tirsdag 

Skyting på Tenaasen 

med hagle. 

10.-11. Fredag-Lørdag 

Overnatting under 

åpen himmel.  

  

 

 

 


