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Evelina Åslund     Entusiastiska skyttar 

    

Jägarexamenelev-10 

Preliminärt datum 1-4 juni 2017 arrangerar Joy Event en skyttehelg med 
examinering i Åsarna för er som gått Jägareförbundets e-jakt, gått en teorikurs eller läst 
in teorin på egen hand och som vill avlägga teori och skytteprov. Ta chansen till ett 
smart och priseffektivt sätt att ta jägarexamen! Ni läser själva in teorin och när vi ses gör 
vi en kort genomgång innan ni avlägger teoriprovet. Därefter går vi igenom alla delar 
inför det praktiska provet såsom säker vapenhantering, skytteproven och 
avståndsbedömning. Ägna er tid åt den skytteträning ni främst behöver. Vi instruktörer 
finns med och hjälper er med de delar ni önskar.  Max 10 deltagare för maximal 
hjälp/instruktion. 
 
Praktiska prov: 

- säker vapenhantering 

- avståndsbedömning 

- lerduveskytte 

- skytte med hagel mot markmål 

- stå/löp på älg 

- precisionsskytte i stol och med jägarmässigt stöd 

Klubbhus finns på skjutbanan där man kan gå in och värma sig vid behov samt äta sin 
lunch och fika. Där finns också utedass.  
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Övrigt: 
Medtag legitimation, passfoto, varma kläder, fleece (eller annan tunnare jacka med 
vadderade axlar), regnkläder, myggmedel, lakan och handduk om ni ska sova över på 
vandrarhemmet, hörselkåpor(gärna med högtalare). 
Obs! Viktigt att ni tar mer er kontanter för ammunition och skjutprov. 
Vapen får ni låna av skytteklubben. 
 
 
Pris: 4800 kr. En dags ripjakt på fjället under hösten –17 ingår.  Kostnad för boende, 
mat, provavgifter och ammunition under kursen tillkommer. 
 
Om ni vill bo på vandrarhemmet på Ski- Center, ring och boka: 0687-30230. 
 
 
 

För anmälan kontakta Evelina Åslund : evelina@joyevent.se 
 
 

 
 
 

VARMT välkommen till intensiva och roliga dagar i Åsarna! 
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