
Vokst opp med jakting og har 
sin faglige bakgrunn innen 
utmarksforvaltning fra Høgskolen 
i Hedmark avd. Evenstad. Jobber 
nå som Utmarksforvalter/
yrkesjeger ho Kiær Mykleby i 
Østerdalen. Der jobben hans 
består mye i fellefangst og jakt 
på småpredatorer. Har en russisk 
støver, en foxterrier og en karelsk 
bjørnehund. Er altetende innen jakt, 
med spesiell interesse for rovdyr. 
Særlig rev og småpredatorer, men 
også de 4 store som alle finnes på 
eiendommen han forvalter.

KIM STORSTEIN
JØNSSON
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RSBegynte som jeger i 1993 og har 
jaktet det meste med pels i norsk 
fauna siden. Har hatt 3 hunder 1 
Dachs og 2 drevere. Begynte så 
smått med lokkejakt i 2009 og det 
har blitt mye siden. Han benytter 
forskjellige metoder og ulike 
fløyter og har tilegnet seg mye 
erfaring. Ulf Lindroth er en stor 
inspirasjon innen lokkejakt.

Har sin faglige bakgrunn fra 
Høgskolen i Hedmark avd. 
Evenstad. Har vært med på jakt 
siden han kunne gå. Bruker 
mest tid på jakt på elg, rein, 
hjort, rådyr, gaupe og rev. 
Jakter i tillegg en del fugl og 
en god del på de andre store 
rovdyrene. Har fem hunder nå, 
en breton, en blandingstøver 
og tre tyske jaktterriere. Jobber 
som fagkonsulent på Jakt og 
fiskesenteret med hovedansvar på 
det som har med jakt på rovdyr.

BÅRD  
GRØNNEBERG EIVIND LURÅS

NJFF-Rogaland avvikler en kurs-serie gjennom 
hele uke 4 med oppstart mandag den 20. januar. 
Kurskveldene vil ta for seg tema som åte- og hijakt, 
lokking og fellefangst med oppstart kl. 18.00 hver kveld.                                                                                                                                           

 · Mandag 20. januar: Vindafjord JFF 
i Vindafjordhallen i Vats

 · Tirsdag 21. januar: Stavanger og R.JFF 
Hjorthuset, Kiellandsstien 26, Hafrsfjord

 · Onsdag 22. januar: Jæren JFL 
på klubbhuset på Høylandsfjellet

 · Torsdag 23. januar: Eigersund JFF 
på Låven i Havsøyne i Egersund 
 
Alle 4 kvelder med oppstart kl. 18.00

Disse 4 kveldskursene blir åpne kurs uten forhåndspåmelding 
med en deltakeravgift kr. 100.- for medlemmer i NJFF og kr. 
200.- for ikke-medlemmer inklusiv enkel servering.

Videre vil det påfølgende helg lørdag 25. og søndag 26. 
januar bli avholdt to praktiske kurs med samme tema. Et kurs 
avvikles på Sandbekken i Tysvær, og et kurs på klubbhuset 
til Jæren JFL.. Kursledere og instruktører er innleid fra Jakt & 
Fiskesenteret og blir: Kim Storstein Jønsson, Bård Grønneberg 
og Eivind Lurås.         
                                                     
Helgekursene starter lørdag kl. 10.00 og avsluttes søndag 
ettermiddag og tar max 10 deltakere, primært ungdom. 
Påmeldte kan/vil bli utvalgt ift. geografisk spredning i fylket, 
og ingen er garantert plass før mottatt bekreftelse. Pris kr. 
800.- som dekker alle kostnader inkl. mat/overnatting. 
Påmelding med navn, adresse, alder, tlf. og e-post (oppgi 
ønsket kurssted, Tysvær eller Jæren) sendes snarest og senest 
19. jan. til rogaland@njff.org

Tema: Åte- og hijakt, lokking  
og fellefangst 20. - 26. januar.

KURS-SERIE  
I ROGALAND


