Arrangør Svindinge Jagtforening

… Skal du være bedre til haglskydning
Svindinge Jagtforening tilbyder et helt træningsforløb på 8 træningsdage over en længere periode, således at man imellem
træningen kan foretage øvelser selv bl.a. tørtræning etc.
Svindinge Jagtforening benytter sig bl.a. af en af Danmarks absolut bedste og mest kompetente fuldtids skydeinstruktører,
Rasmus Bjergegaard (se beskrivelse nedenfor).
På holdet vil der max være 15 elever, som alle er nybegyndere/uerfarne skytter.
Træningen indeholder:
•

8 gange træning hver onsdag med opstart - onsdag d. 22.maj - kl. 19.00

Skydeinstruktører: Rasmus Bjergegaard og Keld Simonsen
Pris: 900,00 kr. for alle 8 dages træning
For samlet pris får du mulighed for instruktion af bl.a. en af Danmarks bedste instruktører.
Desuden dækker vi udgifterne til baneleje og skydevogn.
Der skal påregnes en mindre merepris for køb af patroner og lerduer, som kan være svært at gøre op for den enkelte.
Forhåndstilmelding nødvendig senest 30.april til: Torben Larsen 40 43 60 52 efter kl. 18.00.
Spørgsmål – kontakt venligst Torben Larsen 40 43 60 52 efter kl. 18.00.

Rasmus Bjerregaard vil være til stede 3 af gangene. Dette aftales nærmere med kursisterne.
Præsentation – Rasmus Bjergegaard
Proff. skydeinstruktør siden 2003

Rasmus er selvstændig skydeinstruktør og uddannet
gennem bl.a. A.P.S.I. The Association of Professional
Shooting Instructors. Han har arbejdet professionelt
med skydeinstruktion i Danmarks Jægerforbund fra 2003
- 2009.
Rasmus har en baggrund som Vildtforvalter og
Herregårdsjæger og har i en årrække arbejdet som
Skytte.
Rasmus har siden 2006 repræsenteret Danmark på
landsholdet i Compak Sporting. Han har vundet
Danmarks-mesterskabet og titlen som årets
sportingskytte i 2008, 2009 og 2010.
Vores ønske er, at være med til, at gøre haglskydning til en fornøjelse for alle, der dyrker den
hobby. Vi mener at alle der har dyrket haglskydning i større eller mindre omfang, vil have
gavn af at få skydeinstruktion, hvorunder man kan tilrette teknikken og tale om hvad det vil
sige at afgive ”det gode skud”. Vi giver jægere/skytter et værktøj til ”det gode skud” og
dermed en klar ide om egne begrænsninger, stærke og svage sider.
Fordi: Alle kan lære at skyde godt

Svindinge Jagtforening …. alle er velkommen !!!

