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”Träffsäker” konferens o viltvård 
Antal: 4-8 personer 

Plats: Min Gård Tämta/Fristad och på Svegeråsens Skjutbana, Vara 

Kursledare: Jägarpedagog  

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

Genomförare/Konferensvärd: Bobo Bergqvist BOBOEVENT 

 

 I god tid, innan, vid betald konferens avgift, får ni allt kursmaterial skickat 

till företaget 

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

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

 Det ingår tre lärarledda Digitala tillfällen (2 tim), via Zoom. Datum efter 

ö.k. 

 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 och Jaktlagen 

 De viktigaste fåglarna. 

 
 

Torsdagen  
 13:00 Träffas vi på min gård 

 Genomgång av dagarnas program 

 ”Mangling” av kontrollfrågorna interaktivt i bilarna till Skjutbanan 

 På Svegeråsens Skjutbana blir det 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  

 ”Mangling” av kontrollfrågorna i bilarna tillbaka till gården 
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 20:30 Teori genomgång av frågorna, hemma på gården 

  

 21:45 Sen Jaktsupé, Vilt Biff Rydberg vidare genomgångar in i natten. 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagen:  

 09:00 Jägarfrukost med säsongens pålägg och 

småvarmt, kaffe, te, juicen pressar man själv,  

o Ägg & Bacon 

 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 nere i Paddocken    

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

 15:00 EM fika 

 15:15 Kursfortsättning med genomgångar, drillning inför testet 

 18:00 Teoriprov med Testledare, Stig Hellström från Svegeråsens skjutbana, som kommer 

till oss på gården.  

 Genomgång av teoriprovet, resultat & efterdiskussioner 

 Lite soft med Bastu och ”hemskjutet” 

 20:45 Jaktsupé, vi gör egen pizza på stenhäll, Zinfandel till detta.   

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 Uppskjutning hagel, klass 2 precisionsmomentet 

 10:00 Fika 

           Uppskjutning, klass 1 vapen, älg banan.  

 13:00 Diplom utdelning på avklarad kurs Glöm ej pass foto. 

 13:45Bonusskjutning på Svegeråsens Sheetbana med alla möjliga vinklar och utmaningar 

för er färdighet med Hagelbocken 

 15:00 I en närliggande slakt bod har vi riggat med ”påklädda” vildsvin, som vi kommer 

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

16:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till lunch, ute i terrängen. 
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o Krämig Älgskav på Woken Pita 

bröd, m.m. 

Möjlighet att köpa med hem finns såklart, egenhändigt 

styckat jo, jo, det låter det! 
 18:00 Tillbaka till gården 

 Relax med bastu  

o HOF, 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. 

  

Söndagen:  
 09:00 Jägarfrukost med småvarmt, kaffe, te, juicen pressar man själv,  

o Egg Benedictine. 

 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. 

 

Detta ingår i kursavgiften. 
Kurslitteraturen, kontrollfrågor, 3 digitala lektioner á 2 timmar,  

Träningsskjutning, Uppskjutning, alla provavgifter,  

Logi, kost och all dryck  

Konferensavgiften SEK 10 500: - p/p + moms vid fakturering 

Välkommen att anmäla er 

Välkomna 

 
  

 

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

