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UTBILDNING:       Vid Svegeråsens Jaktskytteklubb kan du avlägga komplett 
TEORI  OCH          jägarexamen, antingen som studiecirkel, kortkurs 8 veckor) eller 
SKYTTE                 snabbkurs (4 ½ dag) 
. 



Studiehandledare: Stig Hellström och Jerry Ahlstrand 
 
Studiecirkel: Utbildningen bedrivs i klubbstugan på skjutbanan eller i annan lämplig 
                       lokal. Vi träffas en gång per vecka och går igenom olika avsnitt efter en 
                      gemensam studieplan. Skjututbildningen ca 10 x 45 min varvas in mellan  
       teorikvällarna som omfattar ca 20 x 45 min. 
 
Kortkurs:     Omfattar ca 20 x 45 min teoriutbildning och 10 x 45 min skjututbildning 
                      Vi träffas fyra kvällar med 5 x 45 min per gång, då går vi igenom ett antal 
                       kapitel i kursboken. Så fortsätter vi tills hela kursmaterialet är 
                       genomgånget. Vi varvar teori med skytte så när det teoretiska provet är    
                       klart kan de praktiska proven avläggas i direkt anslutning därefter.            
 
Snabbkurs: Ni får hem studiematerialet för egenstudier ca 10 veckor före första träff. 
 Teorigenomgången omfattar ca 12 x 45 min. Skytte ca 8 x 45 min. 
 Vi samlas gemensamt onsdag kl 1300 – lördag då vi varvar teori 
                      med skjutträning. Teoriprovet skrivs på fredag kväll och skjutproven  
                      gör vi på lördag. Boende får ordnas av respektive elev. 
 
SKJUTUTBILDNING 
                  Skjututbildningen som leds av certifierade instruktörer syftar till att du som  
                  jägarelev skall få tillräcklig kunskap i momenten säker vapenhantering,  
                  avståndsbedömning och jägarmässigt skytte, för att du som jägarelev på ett 
                  säkert sätt klarar de moment som ingår de praktiska proven för din  
                  jägarexamen. 
                  Denna utbildning rekommenderas till alla elever som avser avlägga de  
                  praktiska proven för jägarexamen.  
               

 
 
 


