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Jägarskola 2021 intensiv-teori-skjutning på Gården Skogen Tämta  

och Svegeråsens Skjutbana 

Datum: 4-6/2, 4-6/3 & 8-10/4-21  

Antal: 3-7 
Kursledare: Jägarpedagog Peter Berndtsson, 

Skjut & Testledare: Stig Hellström Svegeråsens skjutbana 

Genomförare: Bobo Bergqvist BOBOEVENT 

 

 I god tid, innan, vid betald kursavgift, får du allt kursmaterial hemskickat. 

 Detta material skall du läsa igenom och svara på de kontrollfrågor som jag 

skickar till er, detta för att komma in i ord och utryck inom jakten. 

 Du får även länk till Säker vapenhanterings filmer som du måste titta igenom 

för att därefter svara på kontrollfrågor, som påvisar att du har tagit del av 

Säker Vapenhantering inför torsdagens övningsskjutning  

 Förhandsansökan om vapenlicens bifogas 

 Fem viktigaste fåglarna 

 
 

Torsdag  
 13:00 Träffas vi på min gård Fristad. 

o Vi åker med gemensam trp till Svegeråsens Skjutbana, Vara 

 Fråge mangling i transporten med Peter Berndtsson, vår lärare, c:a 40 min. 

 Väl framme på Svegeråsen 

o Repetition av säker vapen hantering och avståndsbedömning 

o Övningsskjutning av alla skjutmoment inför uppskjutningen på lördag 

 20:00 Återtransport till gården med mer fråge mangling i transporten 

 20:30 med genomgång av frågorna som ni har gått igenom tidigare 

 21:45 Sen Jaktsupé  

 Kursfortsättning 

 Natti  
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Fredag: 

 07:00 Jägarfrukost med 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 mer skjutningar   

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

 

 14:00 Kursfortsättning med genomgångar, praktiska övningar samt grupparbeten 

 15:00 EM fika 

 15:15 Kursfortsättning med genomgångar, praktiska övningar med mer skjutning o 

vapenkännedom. 

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

till oss på gården.  

 Genomgång av Teoriprovet, resultat & efterdiskussioner 

 20:45 Jaktmiddag  

o Egenhändig gjord Pizza med Rödtjut (Zinfandel) 

Lördag: 

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

 07:30 Avresa till Svegeråsens Skjutbana, tag med packningen då vi inte kommer tillbaka 

till gården 

 08:30 Prov på säker vapen hantering, avståndsbedömning 

 09:00 Övningsskjutning hagel, klass 2 precisionsmomentet 

 10:00 Fika 

 Övningsskjutning kulvapen på älg banan 

o  

 14:00 Uppskjutning med Testledare, från Svegeråsens skjutbana, klass 1 vapen älg banan, 

klass 2 precisionsmomentet samt hagel. 

 15:00 Fika  

 15:30 Diplomutdelning  

 Vildsvins/kronhjort styckning på Ekedals egendom (intill Skjutbanan) tar c:a 2 tim. 
 Jag, iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till lunch, Älgskav ute i terrängen. 

 Älgskav i Pitabröd, 00 % Carlsberg 

o Det man styckar får man köpa med hem 

 Hemresa  
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Allt ovan, kurslitteraturen, övningsskjutning, samt provavgifter ingår 

Kursavgiften SEK 8.500: -+ moms vid fakturering  

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 
 

Kursavgiften betalas in vid anmälan, 

på Swish, 0708402335, ange ditt namn  

 

Allt kursmaterial blir hemskickat, för egna studier.  

En mängd kontrollfrågor, U-Tube film om säkervapenhantering och tester, blir 

också hemskickade vid anmälan 

  

 
. 

         Välkomna 
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