
VELKOMMEN TIL 
KURS I LOKKING AV 

REV OG RÅDYR

Kursleder: Tor Ola Dehli (www.storfangst.no)

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad,    Sal: Egalia

Dato: Tir 9. juni     Tid: 18:00 – 21:00   Pris: 150kr

Arrangør: Kråkerøy jeger og fiskerforening

Tor Ola Dehli, er en av landets fremste kursinstruktører for lokking av 

vilt. Han er 38 år og utdannet på Universitetet for Miljø- og 

biovitenskap med hovedfag Fisk/Vilt. Han driver nettbutikken 

Storfangst.no, og reiser landet rundt og holder kurs særlig lokkekurs 

på rev og rådyr. Han har vært hovedgjest i Nrk Ut i Naturen, gjest på 

Lindmo, gjest på God Morgen Norge, vært med på flere program 

på NRK Barnetv, Norge Rundt, Helt Vilt på TV 2, flere ganger på 

Kveldsåpent P1, ulike distriktssendinger, P4, en rekke aviser og flere 

innslag på VGTV. 

Han har også vært med i en rekke jakt- og fiskefilmer laget av både 

norske, danske og svenske filmprodusenter. Han skriver artikler til jakt-

og fiskemagasin. Han har laget alle lydene på NJFF’s lokkeapp til 

smarttelefon. Jakter og fisker det meste både i Norge og utlandet.

Kursene er typiske bruksanvisningskurs, der formålet er å sørge for at 

deltagerne skaffer seg mest mulig informasjon og står best mulig 

rustet til å gå ut og lokke inn en rev (eller andre arter) dagen etter 

kurset på egenhånd. Kurset tar ca 3 timer ink. 30 minutters pause. 

Han går gjennom alt fra ulike fløyter, forskjeller for de ulike årstidene, 

postvalg, jakt i ulike terrengtyper, forberedelser, utstyr etc. I pausen 

er det muligheter for deltagerne å kjøpe lokkeutstyr til litt rabatterte 

priser i forhold til i nettbutikken. 

Slik kjøper du deg billett: http://litthusfred.no/slik-kjoper-du-billett/
Kjøper du billett på nett, eller hos Litteraturhuset på forhånd, er du 
garantert plass. Betaler du kontant eller med kort i døren, er du ikke 
garantert plass.

Kontaktperson KJFF, Pål Høyum, mob 99567100         .


