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                                                       Jägarskola 2023 intensiv 

 
                                Teori 2 tim. Google Meet 25/1 & 1/2, 22/2, 1/3  

 
Skjutningen sker på Gården Skogen Tämta, Fristad 

och Svegeråsens Skjutbana, Vara. 

 

Kursstarter  8/2 & 9/3 
 

Kursledare: Jägarpedagog Klas Whilney 

Skjut & Test/provledare: Stig Hellström, Svegeråsens skjutbana, Vara 

Genomförare: Bobo Bergqvist BOBOEVENT 

 I god tid, innan, vid betald kursavgift, får du/ni all kursmaterial hemskickat. 

o Detta material skall du/ni läsa igen om för att vara med i ”matchen” till den 

digitala teorin, 24/1 & 31/1 

o Appen Jägarexamen (Boboshi), bör du/ni hämta ner som ett super verktyg 

att klara kursen, SEK 259: - 

o Du får även länkar till: säker vapenhanterings filmer, förhands ansökan till 

vapenlicens, etc. 

 De två lärarledda Digitala tillfällen (á 2 tim.), startar 24/119:00, detta 

för att komma in i ord och utryck inom jakten och vara väl förberedd 

till det digitala provet på torsdagen vid kurstillfället. 
Onsdagen 8/2 

 14:00 Träffas vi på min gård, Fristad.  

o Vi har en övningsskjutträning med hagel & 22:a. 

o Avståndsbedömning, säkervapen hantering.  

o Den tredje lärarledda ”duvningen” av teorin, via Zoom, här på gården. 

o Sen jaktsupé 

o Natti. 

            Torsdagen 9/2 
 09:00 Jägarfrukost med småvarmt, kaffe, te, juicen pressar man själv.  

o American Panncakes 

 11:00 Gemensam transport. 
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o Vi åker till Svegeråsens Skjutbana, Vara 

o Sista ”preppen” inför teoriprovet i bilen. 

 Väl framme på Svegeråsen. Gör vi det digitala teori provet med provledaren. 

 14:00 -20.00 Övningsskjutning av alla skjutmoment inför uppskjutningen på lördag. 

 Återtransport till gården  

 21:45 Sen Jaktsupé 

fredagen:  
 07:00 Jägarfrukost med småvarmt, kaffe, te, juicen pressar man själv,  

o Scramble egg, m.m. 

 08:00 Kursfortsättning, praktiska övningar, avstånds bedömning och säker 

vapenhantering 

 10:00 ”Elva kaffe” 

 10:15 Kursfortsättning, praktiska övningar med mer skjutningar   

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

 14:00 Kursfortsättning, praktiska övningar  

 15:00 ”EM fika” 

 15:15 Kursfortsättning, praktiska övningar med mer skjutning o vapenkännedom. 

 Relax med bastu, lite kalla HOF o GD, vilt snacks 

 20:45 Jaktmiddag  

Lördagen:  

 06:30 Jägarfrukost med American Panncakes småvarmt, kaffe, te, juicen pressar man 

själv. 

 07:30 Trp. till Svegeråsens Skjutbana, ta med er packning, då vi inte kommer tillbaka till 

gården. 

 Möjlighet till omprov av teoriprovet. 

 08:30 Prov på säker vapen hantering, avståndsbedömning 

 Uppskjutning hagel, löpande räv och klass 2 precisionsmomentet 

 Fika 

 Uppskjutning kulvapen på älg banan 

 Utdelning av Jägarbeviset o diplom 

 Bonus Skeet Sporting, skjutning. 

 Vildsvins/kronhjort styckningskurs på Ekedals egendom (intill 

Skjutbanan). Det egen styckade köttet kan köpas med hem. 

 Älgskav, brassar jag till lunch under styckningen. 

Allt ovan, kurslitteraturen, övningsskjutning, samt provavgifter ingår  

Hela kursen SEK 9,500: - 

Swishas 0708402335 eller sätts in på konto:  

Clearing 6651-Kontonr 796901198 

Ungdoms kurs pris SEK 6,000: -  
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