
Årlig skjutning för skyddsjägare på Mörrums Jaktskyttebana 13 juli klockan 16.00 – 21.00. 
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 Nu är det dags för årliga uppskjutning och det gör vi även detta år i Mörrum och hoppas alla prioriterar att vika tiden för en trevlig stund tillsammans. Michael Örknér har nu blivet Skjutledare, provledare för Jägarskolan och utbildad för att godkänna Jägare som vill skjuta Björnpasset. Så lite har hänt under året med vår planering och årets engagemang.   Årets skjutning och kontroll av vapen sker med följande program:  Följande skjutningar är planerade:  1. Kaliber 22 mot älgfigur med elektronisk markering 
(Övningsammunition kaliber 22 finns på plats.) 

a. 2 serier om 4 skott Totalt 8 skott 
 

2. Björnpasset (11 skott med övningsammunition)  
a. Sidofigur 80 meter. 

Krav för godkännande: 4 skott á 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. 
Serien skall genomföras med stöd, dock ej loggande eller från skjutbänk. 

b. Sidofigur 40 m. 
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom 
träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk. 

3. Sidofigur och Frontfigur 20 m. 
En serie á 3 skott inom 10 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Först skjuts 
två skott på sidobjörnen och sedan ett tredje skott på frontbjörnen. Det skall vara 5 
meter mellan tavlorna i sidled. Serien får genomföras med stöd dock ej liggande eller 
skjutbänk. 
Godkänt prov resultat skrivs in i foldern ”Min tränings skytte”. Provet skall skjutas 
med klass 1 vapen. Med detta skytte vill vi tydliggöra behovet av rena sidoträffar vid 
första skottet och att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av skjutstöd. 
Att vara enskild björnjägare avlägger detta skytteprov är också ett kvitto på att vi är 
väl förberedda inför björnjakten.    

4. Trapbanan 1 serie om 25 skott. 
 

Efter skjutningen blir det Information  
 Översyn kontrakt och läget med Projekt Vildmarks-turism i Olofström 
 Namnbyte enligt tidigare beslut på Jaktledarmöte och information till Olofströms 

Kommun 
 Prisutdelning till dagens skyttar och något att äta med dricka 

   Jägarhälsningar Lars-Peter Runeson  


