
Offert till kurs i Jägarexamen 
 

Planen är följande: 

 Ni införskaffar kurslitteratur som deltagarna förväntas läsa igenom översiktligt innan 

kursstarten. 

 

 Vi träffas under två helger ute vid Bogesunds jaktgård, Röskär som ligger på vägen ut 

mot Vaxholm. Miljön är färgad av jakt, jägare och viltforskning. Vid ankomsten 

kommer ni att få en presentation av jaktgården och dess syfte av representanter för 

densamma. Jag bjuder på kaffe/te med tilltugg under kursdagarna. Luncherna intar vi 

ute under tak vid öppen eld. Det finns spis, mikrovågsugn och toaletter i jaktgården. 

 

 Jag kommer att dela ut skriftliga sammanfattningar av samtliga kapitel i 

kurslitteraturen när vi går igenom teorin. Vi kommer att ägna oss åt en hel del teori 

som vi bryter av med praktiska övningar såsom skytte (luftgevär), säker 

vapenhantering, anläggningsövningar, avståndsbedömning, hantering av olika sorters 

jaktvapen samt en del annat som hör jakten till. 

 

 Någon eller några veckor efter våra teoridagar kommer vi åka till Ljusterö 

Jaktskyttebana för att öva på de olika skjutmoment som ingår i det praktiska provet. 

Dessa är: 

o Skjuta två träffbilder à fyra skott på 80 meter i skjutstol (alla skott inom 12 cm) 

samt med jägarmässigt stöd, skjutkäpp, (alla skott inom 17 cm) med finkalibrig 

studsare. 

o Skjuta frångående lerduvor med hagelgevär. 

o Skjuta på markmål (som rör sig sidledes) med hagelgevär. 

o Skjuta på älgbana med studsare i klass 1 

 

 Vi bokar en provdag på Ljusterö för att avlägga det teoretiska och de praktiska proven. 

Detaljer av vad som ingår i de olika proven samt ytterligare möjligheter att öva går jag 

igenom i inledningen av kursens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostnader 
 

Kursavgift 3500 kr (3300 kr för medlem i Svenska jägareförbundet) I kursen ingår teoretisk 

och praktisk undervisning, sammanfattningar till kurslitteraturen och en dag på skjutbanan 

inklusive ammunition. 

 

Det som tillkommer är  

- Kurslitteratur: 745 kr  

 

- Teoretiskt Prov: 250 kr 

- Grundprov Kulgevär: 200 kr 

- Hagelgevärsprov: 400 kr 

- Praktiskt Högviltprov: 200-300 kr beroende på hur många serier provtagaren måste 

skjuta vid provtillfället. 

- Ammunition vid provtillfället vilket borde hamna på 2 - 300 kr. 

- Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 100 kr 

 

Kostnad samtliga prov: cirka 1100 kr plus ammunition och eventuella omprov 

 

SUMMA totalt för kursen: 5345 kr (5145 kr för medlem i Svenska jägareförbundet)   

 

 

Med vänliga hälsningar, Lars Gustafsson 

 

Mail: lassege@gmail.com 

Mobil: 0730-597968 
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