Vil du være Flugtskydningsinstruktør?
13 -14 maj – SYD/Fyn Tiset Jagtf. Tilmelding Arne Larsen arneldk@gmail.com
28-29 maj – ØST/SJ Hedehusene/Fløng Jagtf. – Tilmelding Marie-Louise – mac@achton-lyng.dk
1-2 maj - MIDT/Jylland Herning Jagtcenter - Tilmelding: Kim Grubbe – kim@bress.dk
Kurset er Godkendt af Naturstyrelsen i henhold til gældende lov om våben og ammunition.
• Derfor skal den praktiske prøve bestås på førstedagen og den teoretiske prøve på anden dagen.

Indhold
•
•

Instruktøruddannelsesforløbet er opbygget med fokus på sikkerhed, modtagelse af nye jægere og
flugtskyttere, hvor du vil blive undervist i alle flugtskydningens grundelementer.
Hvad er en flugtskydningsinstruktør! De forskellige skydediscipliner, de fysiske rammer,
skydeteknik, våben, patroner, lerduer, samt træning i aflæsning af skudbillede/haglsværm etc.

Målgruppe
•
•

Kurset henvender sig til flugtskyttere med flere års erfaring og styrer på den basale viden om
flugtskydning.
Du skal have lyst til at virke som Instruktør i den daglige træning i foreningen/klubben
og hjælpe nye jægere/skytter med at få gode oplevelser med flugtskydningen.

Du opnår
•
•
•
•
•

At du kan klæde den enkelte jæger/skytte forsvarligt på.
At du kan modtage nye og utrænede jægere/skytter, på en inspirerende og sikkerhedsmæssig
korrekt måde
At du kan deltage og/eller varetage den daglige træning i foreningen/klubben
At du kan deltage i udviklingen af forenings- og klubkulturen
At du kan deltage i at sikre et højt forenings- og klubniveau.

Kurset form
•
•
•
•
•
•
•

2 x 9 timer med teori og praktiske øvelser, er fordelt over 2 dage
At der er vekslende undervisning i teori og praktik
At det teoretiske skal afprøves ved en praktisk test og skydeøvelser
At alle kan deltage, uanset fagligt niveau.
At kursuset er inkl. 50 duer, men excl. flugtskydningspatroner (medbring hvis du har, lidt forskellige)
At du får morgenmad, frokost, frugt, kaffe og drikkevarer til frokost.
At undervisningsmateriale, diplom og Instruktørkort er inklusivt.

Prisen er inklusiv forplejning.
•

Kursuspris pr. deltager, som er medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund 1500,- kr.

•

Kursuspris hvis du ikke er medlem eller hvis du ikke er indstillet af en forening 1800,- kr.

•

Send: Navn, adresse, mobil nr., mail og evt. hvilken forening du repræsenterer

•

Du vil herefter modtage på mail sikkerhedskompendiet som du læser igennem før kurset.

