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”Träffsäker” konferens o viltvård 
Föreslagna datum: 17-20/9, 1/10-4/10, 24/10-1/11 

Antal: 4-8 personer 
Plats: Min Gård Tämta/Fristad och på Svegeråsens Skjutbana, Vara 

Kursledare: Jägarpedagog Peter Berndtsson, 

Skjut & Testledare: Stig Hellström, Sören Kjellström & Jerry Ahlstrand, Svegeråsens skjutbana 

Konferensvärd: Bobo Bergqvist BOBOEVENT 

 

 Materialet, böcker, handböcker och en mängd kontroll/skarpa frågor, 

skickas till er, vid anmälan, minst 1 månad före, bör man läsa igenom och 

svara på de kontrollfrågor, detta för att komma in i ord och utryck inom 

jakten och viltvård 

 Ni får även en länk till Säker vapenhanterings filmer som du måste titta 

igenom för att därefter svara på kontrollfrågor, som påvisar att ni har tagit 

del av detta inför torsdagens övningsskjutning. 

 Även en Förhands vapenlicens ansökan, så att ni inte 

behöver vänta 10-13 veckor efter kursen för att få 

vapenlicenserna. 

 
 

Torsdagen  
 15:00 Träffas vi på Svegeråsens Skjutbana i Vara. 

 Repetition av säker vapen hantering och avståndsbedömning. 

 Övningsskjutning av alla 4:a skjutmomenten inför uppskjutningen på lördag. 

 20:05 Återresa till gården i Tämta/Fristad  

 20:30 Teori genomgång av frågorna, hemma på gården  

 21:45 Sen Jaktsupé, vidare genomgångar in i natten. 
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Fredagen:  

 08:00 Jägarfrukost med säsongens pålägg och småvarmt, kaffe, te, juicen pressar man 

själv,  

o American Panncakes 

 08:00 Kursfortsättning med genomgångar, praktiska övningar samt grupparbeten 

 10:00 ”Elva” kaffe 

 10:15 Kursfortsättning med genomgångar, praktiska övningar med hagel/22:a skjutning   

 13:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till lunch, vid vackert väder utomhus, 

hagel/22:a skjutning   

 14:00 Kursfortsättning med genomgångar, praktiska övningar hagel/22:a skjutning   

 15:00 EM fika 

 15:15 Kursfortsättning med genomgångar, drillning inför testet 

 17:00 Teoriprov med Testledare, Stig Hellström från Svegeråsens skjutbana, som kommer 

till oss på gården.  

 Genomgång av teoriprovet, resultat & efterdiskussioner 

 20:45 Jaktsupé, vi gör egen pizza på stenhäll,   

Lördagen: 

 06:30 Jägarfrukost med säsongens pålägg småvarmt, kaffe, te, juicen pressar man själv. 

 08:00 Avresa till Svegeråsens Skjutbana,  

 08:30 Prov på säker vapen hantering, avståndsbedömning 

 09:00 Övningsskjutning/uppskjutning hagel, klass 2 precisionsmomentet 

 10:00 Fika 

           Övningsskjutning/uppskjutning hagel, klass 2 precisionsmomentet 

 13:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till lunch, ute i terrängen. 

o Krämig Älgskav på Woken Pita bröd, m.m. 

 14:00 Övningsskjutning/uppskjutning, klass 1 vapen älg banan.  

 Diplom utdelning på avklarad kurs Glöm ej pass foto. 

 15:00 Skjutning på Svegeråsens Sheetbana med alla möjliga vinklar och utmaningar för er 

färdighet med Hagelbocken 

 16:30 I en närliggande slakt bod har vi riggat med ”påklädda” vildsvin, som vi kommer 

att stycka och bereda, med överseende av styckmästar’n.  

Möjlighet att köpa med hem finns såklart, egenhändigt styckat jo, jo, det låter det! 
 18:00 Tillbaka till gården 

 Relax med bastu 

o Öl, GD och rökt andbröst som tilltugg 

 Lite whisky provning och hämtning av kvällens vin, i Vinkällaren 

 ”Examens Jaktmiddag”  

 Gemensamt preppar vi: 

o Öppnar några ostron, porter & kavring därtill 

o Gravad lax tartar 

o Rådjurssadel, Hasselback, trattissås och tillbehör 

o Crème Brülé som ni bränner själva 

 Kaffe, Grappa, godis i brasans sken  
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Söndagen:  
 09:00 Jägarfrukost med småvarmt, kaffe, te, juicen pressar man själv,  

o Ägg & Bacon m.m. 

 Egen konferens, med er egen Agenda  

 Elva kaffe 

 Fortsatt konferens 

 13:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till lunch, ute i terrängen 

 Fortsatt konferens 

 16:00 Uppsummering  

      Hemresa. 

 

Allt ovan, kurslitteraturen, övningsskjutning, samt provavgifter ingår 

Allt faktureras som Konferens logi.  

 
 Ammo (normal åtgång), lånevapen, etc. som används, tillhanda håller jag med. 

 Varma kläder  

 OBS Glöm inte Passfoto! 
 Jag tillhandahåller sänglinne, sängplatser.  
 Det finns trådlöst internet via fiber 

 

Detta blir skickat, för egna studier: 

 Allt kursmaterial  

 En mängd skarpa kontrollfrågor  

 U-Tube film om säkervapenhantering. 

 Förhandsansökan om vapenlicens. 
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Budget: 

 6   

Logi, linne, frukostar, konferenslokal/utr.  18 650,00 kr 11 700,00 kr 

Fikas 24 60,00 kr 1 440,00 kr 

Luncher/fikas 42 60,00 kr 2 520,00 kr 

Middagar 12 250,00 kr 3 000,00 kr 

Examens middag 6 400,00 kr 2 400,00 kr 

Avräknad dryck 6 430,00 kr 2 580,00 kr 

Aktiviteter Gården, skjutning, vinkällaren  6 400,00 kr 2 400,00 kr 

Svegeråsen: Övningsskjutning/Uppskjutning/Jaktprovet, instruktörer/styckning 6 4 600,00 kr 27 600,00 kr 

    ex moms 53 640,00 kr 

  
pp 8 940,00 kr 

    

Artikel efter avräkning +/- st á pris   

Soft drinks/Vtn 30      15,00 kr        450,00 kr  

HOF 30      30,00 kr        900,00 kr  

Vtn. 12      35,00 kr        420,00 kr  

Avecs/GD/Whisky 18      45,00 kr        810,00 kr  

         2 580,00 kr  

            430,00 kr  

 

              

  

Välkomna 

 
  

 

mailto:bobo@boboevent.se
http://www.boboevent.se/

