
Välkommen till Enabygdens jägarcentrum.                
Enabygdens Älgskyttebana. C102                               År 2014 
Öppet för tränings- och märkesskjutning på älg pch björn  .

 Lördagar mellan kl. 09.00 - 12.00 fr.o.m. den 3 maj t.o.m. den 28 juni och 2 aug. t.o.m. den 11 okt.
 Tisdagar mellan kl.18.00 - 20.30 fr.o.m. den 6 maj t.o.m. den 16 sept.
 Torsdagar mellan kl.18.00 - 20.30 fr.o.m. den 3 juli. t.o.m. den 18 sept.
 Vecka 35 och 41 öppet dagligen måndag till fredag mellan  kl.13.00 - 17.00.
 Onsdagar mellan kl.18.00 – 20.30 fr.o.m. den 7 maj t.om. den 25 juni träning på vildsvin 50m.
 Stängt: 24 maj, 6 juni och midsommarhelgen samt lördagar i juli 
Obs! Tisdagar och Torsdagar öppet även i juli.
 Högviltsprov för jägarexamen efter tidsbeställning hos Karl-Erik Bäckström 070-345 70 81

Jaktlag och grupper om c:a 8 deltagare kan beställa andra tider efter överenskommelse med 
banchef eller bitr. banchef. Min avgift 750:- = 15st 12-skottsserier
Vapen finns att låna. Ammunition i kalibrarna 6,5x55, 308W, och 30-06 finns att köpa. 
Vapen, ammunition och pengar förvaras inte på banan när den är stängd.
Inskjutningsbanan för kulvapen får nyttjas utan tidsbeställning hela året varje dag 
kl.07.00-21.00 måndag – fredag och 08-00-21.00 på lördag - söndag. om inte träning jägarexamen,
jägarexamensprov eller tävling pågår. Långfredagen och Juldagen är skjutning inte tillåten.
Målmaterial finns, se anslag vid skjutstol.
Jägarexamensverksamhet med teoretisk och praktisk provverksamhet efter tidsbest hos Karl-Erik Bäckström

Jägarutbildning i samarbete med Studiefrämjandet , kontakta Karl-Erik Bäckström

Kontaktpersoner: Banchef:         Lars Jonsson.  0171-812 17 el. 070-648 75 62
Bitr. banchef: Tommy Karlsson.  0703-61 77 08.
Jägarexamen. Karl-Erik Bäckström 0171-916 85 el. 070-345 70 81
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