
2 Rypejagtkurser i Norge 2008 
I 2008 var vi i Team Tøs så heldige, at vi blev inviteret med på jagt og fiskekurserne som Siri Torpr arrangerede gennem 
Hordaland JFF. Siri er Kvindekontakten til Jægerforbundet i denne fylke, som ligger i nærheden af Bergen. 
I 2007 var Siri med på jagtkurset, vi fik arrangeret gennem DJ på Ledreborg, så det er derigennem vi har fået kontakten til de 
norske jenter, og jeg har hørt fra andre norske jægere, at vi er velkommen til at deltage i de kurser, de arrangerer deroppe. Tjek 
selv http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/jenter og http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/kurs 
 
Marianne Granzow og Merete Brunander tog med på det første Rypejagtkursus. Siri skrev om kurset: 

Første helgen i oktober var det 8 damer som ønsket å reise til Geiteryggen for å lære å jakte med hund. 
Med meg hadde jeg to meget dyktige instruktører: Åse Uglehus og Kirsten Lindèn.  
To av deltagerne kom fra Danmark.  I november 2007 ble jeg invitert, og reiste til Danmark for å jakte sammen med noen 
danske damer og to fra Sverige.  Det var en så hyggelig opplevelse at jeg ville gjøre gjengjeld. Så da inviterte jeg dem likegodt 
med på jakt i Norge. Selv om de ikke hadde med seg sine hunder, ønsket de å være med oss for å lære om hvordan vi jaktet.  
Værmeldingene var ikke bra.  Det var meldt snø i høyfjellet så jeg flyttet kurset fra Geiteryggen til Krossdalen, Hardangervidda. 
 

  

Lørdagen startet med snøvær, men etter lunsj fikk vi sol, og da nyttet vi dagen godt.  Gikk høyt og lavt, i mange timer.  Hundene 
jobbet hele dagen, men det var ikke en fjør å se ! På grunn av snøen hadde de vel dratt mye lenger inn på vidda. 
Danskene nøt naturopplevelsen ved å få gå i det flotte terrenget og var ikke alt for lei seg over mangel på fugl. 
Om kvelden etter jegermiddagen fikk vi alle et flott sjerf med det Danske Jegerforbund sitt merke på av de danske damene. 
Søndag var det vind og kraftig snøvær.  I samråd med de to instruktørene, valgte vi å avslutte kurset søndag morgen. 
Alikevel, alle syntes de hadde fått et godt utbytte og lært en hel del om hvordan det er å jakte med hund. 
  
De danske damene tok jeg med på en rundtur i Hardanger, og senere, blant annet opp på Fløyen med banen. 
En god trøst for et noe avkortet kurs. 

Hilsen 
Siri Torpe 
Kvinnekontakt i Hordaland JFF 
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