Flugtskydningsdommerkursus
I Jagtskydning

r.

Kære dommerkandidat

Dansk Flugtskydnings Forbunds afholder dommerkursus onsdag den 21 marts kl. 1800 på:
Herning Jagtcenter, Bredvigvej 8, 7400 Herning
Tilmelding pr. mail til: arneldk@gmail.com med oplysning om navn, adresse,
mailadresse, klub og gerne mobil nr. senest 18/3. Max deltager 35.
Vi begynder kl. 18.00 med ankomst, registrering, betaling og præsentation og slutter senest kl. 22
Der vil på kurset blive taget et digitalfoto af dig til dommerkortfremstilling. Har du i forvejen et
instruktørkort, skal jeg se dette eller dit diplom, så får du et nyt kort, hvor alle dine
flugtskydningsuddannelser fremgår.
Kursusgebyr kr. 375,- for medlemmer af DFF ellers kr. 475,-. Beløbet kan betales på kurset ved
ankomst kontant eller mobil pay, eller forhåndsoverføres senest 14/3 til: Reg.nr. 2370
konto:0372110430 – Ved bankoverførsel husk at meddele hvilke navne indbetalingen dækker.
Aftal med din klub om de betaler for dig, i så fald afregner jeg med klubben 21/3.
Minimum antal deltager på kurset er 15.
Din forberedelse til kurset
Du skal gå ind på http://www.danskflugtskydningsforbund.dk/ og downloade jagtskydningsregler
under: Jagtskydning og regler.
Dette for at du kan vejlede andre om hvor de kan finde reglerne 
Jagtskydningsreglerne med konkurrencebetingelser og kodeks for opførsel skal du gennemlæse
samt løse vedhæftede hjemmeopgave, som du skal aflevere ved ankomst til kurset. Disse
besvarelser indgår i din samlede bedømmelse.
Ikke sådan du skal kunne reglerne udenad, men der vil efter undervisning blive en prøve som du
skal bestå, derfor er det vigtigt at du har læst det hele igennem.
Du skal IKKE medbringe haglgevær til kurset, da det er ren teori.
Når du har gennemført og bestået dommeruddannelsen, overdrages du det synlige bevis i form af
et diplom og et Dommerkort. Du skal påregne, at der går en lille måned før du modtager det
formelle dommerkort med billede.
Forplejning: Der vil blive stillet kaffe og oste- / rullepølsemad frem som er med i prisen.
Øl og vand kan købes.
Underviser og koordinator på kurset: Arne Larsen, Odense, tlf. 40401223
Deltagerliste og hjemmeopgave følger senest 15/3, når du er tilmeldt.

