Offert till kurs i Jägarexamen 2020
Planen är följande:
• Ni införskaffar kurslitteratur som deltagarna förväntas läsa igenom översiktligt innan
kursstarten. Ett paket med litteratur kostar idag 795 kr på Jägareförbundets hemsida.
•

Vi träffas under två helger på en plats som vi kommer överens om. Jag har möjlighet att
låna en lokal utanför Örsundsbro mellan Enköping och Uppsala ifall det passar.

•

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 med studsare i kaliber .22 och luftgevär (inklusive
skytte på en miniälgbana) säker vapenhantering, anläggningsövningar,
avståndsbedömning, hantering av olika sorters jaktvapen samt en del annat som hör
jakten till.

•

Ifall det finns intresse så kan vi åka till en 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

Kursavgift 2600 kr I kursen ingår såväl teoretisk som praktisk undervisning och
sammanfattningar till kurslitteraturen.
Det som tillkommer är
- Kurslitteratur: 795 kr
- En digital frågebank (rekommenderas). Finns både att köpa och gratis på nätet
- Dag på skjutbanan cirka 1000 kr per person för ammunition och serieavgifter.
För den som senare vill avlägga provet så kan vi boka ett gemensamt tillfälle
- Teoretiskt Prov: 500 kr (Observera att teoriprovet måste vara godkänt innan ni får gå
vidare till de praktiska proven)
- 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
Med vänliga hälsningar, Lars Gustafsson
Mail: lassege@gmail.com
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