
 

Jägarförbundet Lidingö inbjuder  

                      i samarbete med Studiefrämjandet till kurs i 

JÄGAREXAMEN VÅREN 2022 

Kursledare Jan Finnborg och Gösta Bladh 

 Kursstart teorikvällar 19.00 – 22.00 den 8 samt därefter 15 och 22 februari, 8 och 15 mars i 

Nya Föreningsgården i Larsberg Lidingö.    

 Teoridelen avslutas med prov på Nya Föreningsgården (prel 24 mars). 

 Träning vapenhantering hagelgevär och avståndsbedömning samt hagelskytte mot 

markmål genomförs 26 mars alternativ 27 mars på kretsens skjutbanor på Lidingö.   

 Träning vapenhantering kulgevär samt precisionsskytte och skytte mot älgmål (22lr) 

genomförs 2 april alternativt 4 april på kretsens skjutbana på Lidingö, 

 Träning med klass 1 vapen genomförs på egen bokad tid på Ljusterö JSK 9 april.  

 Extra (frivillig) träning erbjuds å kretsens skjutbana på Furutorp den 23 och 24 april. 

 Övningsskytte med lerduva och klass 1 vapen mot älgmål sker på Ljusterö 7 och 14 maj. 

 Kursen avslutas med praktiska prov i skytte, såväl hagel som klass 4 (kaliber 22) och klass 

1 vapen (älgmål) den 21 maj på Ljusterö. 

Lidingökretsens variant av Jägarexamen kompletteras med träning i vapenhantering och skytte 

på såväl kretsens egna skjutbanor på Lidingö som på Ljusterö JSK 

Vi har fem certifierad instruktörer som leder vår praktiska del utomhus på Furutorp.  

Pris för medlem i Jägareförbundet 7 000:-, ungdom upp till 25 år 5 500:-, övriga 7 500:- 

I kursavgiften ingår skjutträning och personliga instruktioner på Lidingö och Ljusterö JSK.       

Kostnad för vapenlån vid träning och uppskjutning ingår men kostnad för ammunition på 

Ljusterö tillkommer.  

Tillkommer för kursdeltagarna (utöver kursavgift): kurslitteratur ”Jägarskolan” 795:-, avgift för 

teoriprov  500:-. Avgift för skytteprov (grundprov hagel, grundprov kula och högviltsprov) 

tillsammans 800:- exkl ammunition. Avgift för ev omprov tillkommer. 

För genomförande av kursen minst 5 deltagare och taket är 15 deltagare.  

Om det är aktuellt följer vi givetvis de föreskrifter och regler som gäller för covid-19.  

Intresseanmälan till: ljjaktkurs@gmail.com  Du får mailbekräftelse på att du fick plats på kursen 

och då skall du betala in anmälningsavgiften 1 500:- före kursstart. 
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