
Velkommen til introjaktjakt på villrein i Breheimen 
Tirsdag 28. august - fredag 31. august 2018 
 

 
Foto: Morten Kielland 

 
Introjakta blir arrangert av Skjåk Almenning i samarbeid med Skjåk JFL og NJFF-Oppland. 
Jakta vil foregå i Breheimen nasjonalpark i Skjåk kommune. Det er store avstander i 
Breheimen og deltakerne må være forberedt på å gå langt og bratt. Under jakta blir dere delt 
i grupper med to-tre deltakere pr instruktør. Hver gruppe får i utgangspunktet med seg et 
villreinkort (kan bli endringer). 
 
Deltakeravgift er kr 2000,- for de under 26 år eller som fyller 26 år i kalenderåret. Prisen 
gjeld medlemmer av NJFF, dobbel pris for ikke medlemmer. 
Dersom det blir ledig plasser blir det åpna for eldre deltakere, da gjelder egne priser – ta 
kontakt for mer info. 
Søknadsfrist er 9. august. 
 

Kursplan 
Tirsdag 28. august 
17:00-18:00  Oppmøte på DNT-hytta Sota Sæter i Breheimen (Sotvegen 1279, 2693 

Nordberg). Innlosjering og grillmat etter hvert som dere kommer. Det er 
bomveg inn til Sota (kr 60,-), tar kort. Kostnad for overnatting og mat 
betales til Sota sæter ved ankomst (ca kr 600 for middag, overnatting og 
frokost). 

19:00  Informasjon om jakt i Breheimen v/ SNO, sikkerhet ved skyting og 
våpenbehandling. 

20:00 Praktisk gjennomføring, fordeling i grupper (to-tre deltakere pr instruktør), 
pakking av ryggsekk. 

 
Onsdag 29. august – fredag 31. august 
Frokost på Sota sæter. Villreinjakt. Fordeling av grupper i terrenget med hensyn til 
observasjoner av rein de siste dagene. Noen grupper går kanskje samlet deler av dagen og 
samles til kvelds, mens andre grupper kommer til å jakte alene. 
 
Kurset avsluttes på fredag. Det blir mulighet for jakt fram til midt på dagen, men dette vil 
variere med hvor vi befinner oss i terrenget og hvor langt vi har kommet med jakta. 
Fordeling av kjøtt på deltakerne. Avreise. 
 
Alle overnatter på Sota Sæter (sovesal) første natta. Deretter blir det overnatting i buer i 
fjellet. Det kan også bli overnatting ute i telt / fjellduk. Alle må derfor ha med seg utstyr for å 
kunne ligge ute, selv om vi ikke legger opp til det i utgangspunktet. Det kan skje om 
reinsdyra er i de mest avsidesliggende områdene. Det blir gjort ei vurdering på behov for telt 
første kvelden slik at vi slipper å dra på det om det blir overnatting i buer. 
 

  



Hva må en ha med seg? 
Velg så lett utstyr som mulig. Deltakerne må være forberedt på å gå langt og bratt. Det kan 
bli vått og kaldt så ta med gode og varme klær. 
 
Nødvendig utstyr: 
Sovepose og liggeunderlag 
Stor ryggsekk 
Fjellsko 
Vind og vanntette fjellklær 
Lue, votter, stillongs, ullgenser 
Ekstra varm jakke 
Sokkeskift 
Kniv, kopp, tallerken, bestikk, drikkeflaske  
Hodelykt 
Mat for tre dager i fjellet (se forslag) 
Rifle, patroner, våpenkort, jegeravgiftskort 
med kvittering på godkjent skyteprøve 
(børsa må være innskutt) 

Håndkikkert av god kvalitet 
Toalettpapir 
Litt førstehjelpsutstyr 
Toalettsaker (bare det aller nødvendigste) 
Fjellduk og / eller lett telt 
 
Tilleggsutstyr som du med fordel kan ta 
med: 
Kokeapparat og kjele 
Thermos 
GPS, kompass, avstandsmåler 

 
 
 
Forslag til mat for tre dager i fjellet (juster i forhold til hvor mye dere spiser og hva dere liker) 
3 pk Real Turmat (middag ons og tors + en i backup / evt. om det blir ei lang økt på fredag) 
1 brød (et brød pr pers = ca 20 skiver = 5 måltider med 4 skiver, to måltider med brødmat ons, 
tors, et måltid med brød på fredag).  
Pålegg til et brød 
Alternativt kan en satse på havregrøt til frokost, med tørrmjølk, syltetøy, rosiner etc. Ca 100 gr 
havregryn holder til en porsjon 
Drikke: Saft, pulver med sjokoladedrikk, kaffe, te 
Det kan være greit å med seg litt snacks, sjokolade, tørka frukt etc. 
 
 
 
 
  



Tillatelse til skyting 
 
Etter bestemmelser i våpenlovens § 11 siste ledd, og forskriftenes pkt F b 30 første ledd, kan barn og unge 
under 18 år bare delta i skyteaktivitet om vedkommendes foresatte har gitt sitt samtykke. Vi ber derfor om 
at de som er under 18 år sørger for nødvendig underskrift her, og at denne tillatelsen bringes med til 
kurset. 
 
 
Jeg/vi samtykker i at ………………………………………………………………………………….…………….………….. kan delta i  
   (deltakers navn) 
 
opplæring og bruk av skytevåpen på jaktkurs i Skjåk den 29. august-1. september 2017, i regi av NJFF-
Oppland, SJFL og Skjåk Almenning.  
 
 
 
_________ __________  ___________________________________ 
Sted Dato   Foresattes underskrift 

 
 

  



UTLÅNSERKLÆRING SKYTEVÅPEN 
Utlån fra innehaver av individuelt våpenkort 
Etter bestemmelser i Våpenloven av 9. juni 1961 §11 samt lovens forskrifter, se nedenfor. 
 
 
A: Lånegiver:  ______________________________________________________________ 
 
Adresse:           _______________________________________________________________ 
 
Lånetaker:        _______________________________________________________________ 
 
Adresse:           _______________________________________________________________ 
 
 
B: Lånegivers våpenkort (nummer og utstedende myndighet): 
 
 
 
C: Utlånte våpens/våpendelers art, kaliber, fabrikkmerke og nummer: 
 
 
 
D: Utlånets karakter (hva våpnene/våpendelene skal brukes til): 
 
 
 
E: Hvilket tidsrom (inntil 4 uker) våpnene (våpendelene) er lånt ut: 
 
 
 
 
Dato: 
 
 
________________________     ___________________________ 
Utlåners underskrift       Lånetakers underskrift 
 
Jfr. Våpenforskriften 25.juni 2009 
Kapittel 18. Bestemmelser om utlån 
§ 85 Utlån fra fysisk person (våpenloven § 11 første til femte ledd) 
Den som låner ut eller på annen måte overlater skytevåpen eller våpendeler til en annen, 
skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse om dette. 
Bevitnelsen skal opplyse om 
a) långiverens og låntakerens navn og adresse, 
b) långiverens våpenkort (nummer og utstedende myndighet), 
c) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen eller våpendeler som er lånt ut, 
d) hva våpnene eller våpendelene skal brukes til, og 
e) for hvilket tidsrom våpnene eller våpendelene er lånt ut. 
Bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil fire uker fra utstedelsen. 
Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller -hagle kan for et tidsrom av inntil fire uker 
lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpen. 
Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller -hagle kan også lånes ut eller overlates til 
godkjent tilviker, børsemaker eller våpenhandler etter paragrafen her når dette er nødvendig i 
forbindelse med tilvirkning, handel, reparasjon eller kommisjonssalg via autorisert 
våpenhandler. Den som får våpenet overlatt, skal være fylt 21 år. 


