Svenska Jägareförbundet Öster Malma

KURSPROGRAM 2019

Utbildningsjakt
på dovvilt
Vi behandlar artens biologi, historik och levnadsvanor. Stor vikt läggs på viltvård och förvaltning av en dovviltstam. Aktuella frågor som
köns- och åldersfördelning i stammen, avskjutningsmodeller, olika jaktmetoder och hundanvändning kopplad till hög etik tas upp i både
teori och praktik. Urtagning, flå- och styckningsvisning ingår. En förmiddag ägnas åt kontrollskjutning av vapen samt övningsskytte. I kursen
ingår två vaktjakter och en heldag drevjakt.
Medtag eget vapen och ammunition. Logi och
måltider ingår.
20-22 November
KURSANSVARIGa: Anders Broby
och Tobias borg
SKYTTEINSTRUKTÖR: Ted lagrelius
PRIS: 6 300 KR

Vård i det vilda
Om du vill veta mer om hur du tar
hand om de skador som kan drabba
människor och hund i skog och mark så
är det här kursen för dig. Utbildningen
avser öka kunskapen om jägarens tilltro till sin egen förmåga
och på så sätt kan jaktlaget skapa förutsättningar för en tryggare och säkrare jakt, oberoende av tid eller plats. Utbildningen finansieras av Svenskt Friluftsliv. Krav: Medlemskap i
Svenska Jägareförbundet
22 februari och 4 oktober
KURSANSVARIG: karin björck
PRIS: 1 695 KRonor

Viltundersökarutbildning
Utbildningen är granskad av Livsmedelsverket och leder till
att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning. Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för
besiktning. Syftet med utbildningen är att jaktlaget ska ha en
resurs som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på
ett situationsanpassat och hygieniskt sätt. Lunch ingår.
1 februari, 24 september, 23 oktober och
20 november
KURSANSVARIG: anders broby
PRIS: 1 400 KRonor

Jägarexamen
Ta jägarexamen under professionell ledning.
Teorin läser du in i förväg. Du får en grundlig
utbildning i teori, skytte, säker vapenhantering och avståndsbedömning. Ammunition
ingår till och med ordinarie prov. Avgifter för
teori- och skytteprov, cirka 1 000 kronor, tillkommer. Logi och måltider ingår.
6-10 maj, 24-28 juni och 26-30 Augusti

Praktisk jägarskola

KURSANSVARIG: Anders Broby
SKYTTEINSTRUKTÖR: Ted Lagrelius
PRIS MEDLEM: 14 700 KRonor
PRIS EJ MEDLEM: 17 100 KRonor
PRIS UNGDOM: 10 100 KRonor

Har du klarat jägarexamens teoridel men har skyttet kvar?
Då är detta kursen för dig. Under fyra dagar lär du dig dels
skyttets grunder på ett riktigt sätt och dels får du tillfälle att
öva – övning ger färdighet! Under såväl praktiska samt teoretiska moment får du hjälp av erfarna skytteinstruktörer. Vi
lägger mycket vikt på säkerhet och etik. Du kommer att få
skjuta både hagel och kula. Uppskjutning för provledare, avgift
för proven, cirka 700 kronor, tillkommer. Vapen finns att låna
under kursen. Ammunition ingår till och med ordinarie prov.
Logi och måltider ingår. Vapen finns att låna under kursen.
23-26 april och 10-13 September
KURSANSVARIG: Ted lagrelius
PRIS medlem: 7 900 KRonor
PRIS EJ MEDLEM: 9 000 KRonor

Styckning av vilt
När det skjutna viltet har hängt klart börjar jobbet med att
göra livsmedel av råvaran. Under denna endagskurs ger vi dig
praktiska kunskaper om hur du på ett lämpligt sätt skär ner en
slaktkropp av klövvilt till färdiga delar i köket. Lunch ingår.
7 februari och 12 september
KURSANSVARIG: Pontus Eriksson
PRIS: 2 100 KRonor

Hagel- och kulskytte

Kursen ger dig kunskap i vilthantering av olika slag. En tredjedel teori och två tredjedelar praktiska övningar. Du får bland
annat lära dig grovstyckning, finstyckning, förvaring samt god
livsmedelshygien. Logi och måltider ingår.

En dag som ger dig möjlighet att bli en säkrare skytt. Kulskytte från grunden med skytte
mot fasta och rörliga mål både på frihand och
med stöd i olika former. Hagelskyttets grunder och skytte mot lerduvor i olika vinklar
och avstånd. När dagen är slut så har vi haft
ungefär lika mycket tid på kulskyttet som på
hagelskyttet. Hagel- och klass 4-ammunition
ingår. Klass 1-ammunition finns att köpa till 6,555, 308 och 30-06. Lunch ingår.

24-25 Oktober och 5-6 December

3 April, 15 maj och 18 september

KURSANSVARIG: Pontus Eriksson
PRIS: 3 800 KRonor

KURSANSVARIG: Ted LAGRELIUS
PRIS: 2 100 KR

Tillvaratagande av vilt

kursprogram
öster malma 2019
1 februari	Viltundersökarutbildning
7 februari

Styckning av vilt

22 februari	Vård i det vilda
3 april	Hagel- och kulskyttedag
23-26 april

Praktisk jägarskola

6-10 maj	Jägarexamen
15 maj	Hagel- och kulskyttedag
24-28 juni	Jägarexamen
26-30 augusti	Jägarexamen
10-13 september

Praktisk jägarskola

12 september

Styckning av vilt

18 september	Hagel- och kulskyttedag
24 september	Viltundersökarutbildning
4 oktober	Vård i det vilda
23 oktober	Viltundersökarutbildning
24-25 oktober

Tillvaratagande av vilt

20 november	Viltundersökarutbildning
20-22 november

Utbildningsjakt på dov

5-6 december

Tillvaratagande av vilt

!

Detta är ett preliminärt kursprogram. Det kan förekomma ändringar och tillägg under året.
För anmälan och avbokningsregler gå in på www. jagareforbundet.se
Har du frågor om kurserna kan du kontakta Siw Eriksson på 010-584 76 69
eller siw.eriksson@jagareforbundet.se.
Det arrangeras kurser och utbildningar i hela landet, kontakta Svenska Jägareförbundets lokala kontor
eller gå in på www.jagareforbundet.se. Jägareförbundet samarbetar även med Studiefrämjandet.

Svenska Jägareförbundet
Öster Malma, SE-611 91 Nyköping
www.jagareforbundet.se

