
35 nye jegere i Tolga kommune 

 

- Du er en alle tiders instruktør som har lært oss svært mye. Derfor fortjener du ei lita gave fra oss! Hege Søberg 

overrakte takken til Johan Sverre Langsjøen fra kullet på 9 i Vingelen og kullet på 26 i Tolga. Foto: Arne Nyaas 

Det er ikke bare stortingsrepresentanter og statsråder som gjør det skarpt på 

eksamensdagen etter endt jegerprøveopplæring. Snittet for 35 kandidater i 
Tolga i år ble 48 riktige svar av 50 mulige. Det er en knallsterk prestasjon. 

Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no 

En "ringrev" av de heller sjeldne - både jaktmessig og kursmessig - er drivkraften i 
opplæringsarbeidet i Tolga kommune. Etter endt jegerprøvekurs i Vingelen i år og senere 

på Tolga, har Johan Sverre Langsjøen vært instruktør på 31 kurs - de fleste i egen 
kommune, men også på Tynset og ellers i Sør-Norge. 

- Det har vært ei stund sida sist, og behovet for ny opplæring i Tolga kommune var stort. 

Derfor dro vi i gang, og med Johan Sverre som instruktør, går alt lekende lett, forteller 
"promotor" Hallvard Urset som sammen med kursansvarlig Per Sindre Killingmo fornøyd 

kan registrere at årets jegerprøvekurs i Vingelen og på Tolga ble en suksess. Resultatet 
er knallsterkt. Ikke en eneste én strøk til eksamen. Flere prikket inn fullt hus, og et snitt 

på 48 av 50 mulige forteller at dette er stoff som fenger. 

Johan Sverre Langsjøen kjører med sterkt fokus på våpen og sikkerhet i sine 
jegerprøvekurs. I tillegg til å pugge teori, får  elevene skyte mye. Etter et par kvelder på 

lerduebanen, pulveriseres duene for de fleste. 

- De som lærer å gjøre det riktig fra starten av, blir treffsikre ganske kjapt, forsikrer 
kursholderen som også legger vekt på å lære bort korrekt slakting og partering. 

- Mens jeg ennå hadde sau på garden, tok jeg med elevene hjem om høsten. En sau eller 

to havnet på slaktebenken. Noen av elevene ble litt bleke om nebbet, men de fleste 
greide seg godt. Til høsten skal vi på villreinjakt i Forollhogna. Årets 

jegerprøvekandidater har fått tildelt to kalver i Vingelen. Her vil korrekt jegeradferd og 
slakting stå sentralt. Nærmere jul samles vi til festlig lag for å smake på godsakene - 

som vi sjøl skal tilberede. Det blir storartet, lover entusiastiske Johan Sverre Langsjøen. 

mailto:arnny@online.no


Til høsten jubilerer han sjøl som elgjeger og hundefører. Etter 50 sammenhengende år i 
elgterrenget forventer han at jaktkompisene stiller med edle dråper for å gjøre stas på 

ham og alle elgbikkjene som han har slitt ut opp gjennom årene.  Den festen blir 

garantert  sosial og svært fornøyelig!  

I tillegg til de som er nevnt i bildeteksten på første side, har følgende bestått årets jegerprøveeksamen i Tolga 

kommune: Alf Hulbækmo, Daniel Hagen, Emil Lundberg, Kristian Hansen, Erlend Kåsen, Simen Eggen, Tore Hilmarsen, 

Tore Brennmoen Tollan,Tore Leren, Hogne Holte, Kristoffer Sørli, Erlend Enget, Vemund Trøan Sundt, Gjermund 

Nygjelten, Aina Lundberg, Ole Erik Engset, Magnus Holøymoen, Kjell Kristian Jordmoen, Ingvar Tollan, Hans Inge 

Tømmerhoel, Karl Martin Aasen, Martin rosten og Embret Viktor Storhaug. 

 

- Som jegere må vi aldri glømme det sosiale. Jakt uten tid til prat og kos blir stusselige greier, advarer veteranen 

Johan Sverre Langsjøen. Derfor kjørte han bålved og grillkull fra Sømådalen til Nordersjøen i Hodalen. 
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