JAGTTEGN SKABER NETVÆRK
OG NATUROPLEVELSER

nÅR KUn
det BedSte
eR godt noK

Jagttegn.net har de sidste 8 år været dem, der har
fornyet jagttegnsundervisningen, fra at være noget,
der foregik over længere perioder, til af foregå på
langt kortere tid, ja ned til en weekend.

Det kræver naturligvis, at underviserne er meget
professionelle og dedikerede, at de er 100% hjemme
i stoffet, og at de har en god portion humor.

Lidt om Jagttegn.net

Jagttegn.net har selv udviklet et meget effektivt
E-Trainings system, som er til rådighed for alle kursister, og det gør en meget stor forskel. Her kan man
træne i det man, kommer op i.
Derudover har vi selv udviklet et E-Learnings program, som bruges af personer, der rejser meget eller
bare gerne vil være hjemme og læse selv – der er
dog lidt mødepligt på E-Learning også.
Alle vores elever får adgang til vildtkendskabs modulet i E-Learning, som en ekstra trænings mulighed.
Jagttegn.net samarbejder med de største mærkevarer inden for jagt - våben, tøj, kikkerter og meget andet. Det giver naturligvis vores elever en stor fordel
i Jaguar Gruppens forretninger, og alle elever får et
gavekort til Jaguar Gruppens forretninger.

Vi bestræber os på en tæt og personlig kontakt med
alle vores elever, blandt andet ved vores fuldtids
kontor og vores engageret instruktører.
Jagttegn.net er Danmarks eneste fuldtids virksomhed inden for jagttegn, skydning og jagter i en bred
vifte.
De sidste 3 år har vi arbejdet på, at lave en skydeskole efter de engelske principper. Den er kommet godt
på vej, og vi udbyder nu skydekurser i hele landet.
Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan lave
et kursus til dig, - skriv på info@jagttegn.net eller ring
til Gitte på tlf. 21 81 08 80

JagttegnSUndeRViSning

Jagttegn.net tilbyder en række forskellige kursusforløb
til jagttegn.
E-LEARNINGS KURSET er rettet mod dig, som rejser meget
eller bare gerne vil læse hjemme.
Læs mere på side 2 samt på vores hjemmeside.
AFTENUNDERVISNING på 4 aftener fra kl 18.00 til kl 21.30,
dertil kommer 2 skydedage á 4 timer.
VIP AFTENKURSER på 3 aftener fra kl 17.00 til kl. 21.30,
dertil kommer 2 skydedage á 4 timer.
VIP WEEKEND UNDERVISNING - både med og uden overnatning, ofte på kursussteder, der i sig selv er en oplevelse.
PERSONLIGE KURSER for en eller få elever, tilpasses kunden,
gerne i virksomheden eller privat.
VIRKSOMHEDSKURSER tilrettet til den enkelte virksomhed.
KURSER PÅ ENGELSK for en enkelt, eller ganske lille gruppe.
Kurset tilrettes til de enkelte elever.
alle får adgang til vores e-trainings program der indeholder,
det du kommer op i, samt elementer, som vi mener, er vigtige
for en nyjæger.
Ring til vores kontor på tlf. 21 81 08 80 for nærmere information, eller allerbedst, brug vores hjemmeside:
www.jagttegn.net og læs mere om de enkelte kurser.

HagLSKYdePRØVen

blev indført for
et par år siden, og har medført et stort ønske om at
få kvalificeret undervisning, så det vil være muligt at
bestå.
På vores jagtskydeskole har vi valgt at skyde efter
DEN ENGELSKE SKYDESKOLE, som er en meget anderkendt måde at skyde og undervise på. En undervisningsform som benyttes over hele verden.

Alle vores 5 instruktører er uddannet enten i England
hos APSI - The Association of Professional Shooting
Instructors - eller oplært af APSI instruktører.
Ud over skydningen har vi tilknyttet en meget erfaren skæftetilpasser, som vil rådgive dig senere i din
skydning.

Ønsker du at vide mere
omkring pro skydeskolen,
kontakt vore kontor på
tlf. 21 81 08 80 eller på
www.jagtskydeskolen.dk

RiFFeLKURSet er ikke bare at lære at be-

stå riffelprøven, men samtidig en dag, hvor man kan
prøve 10 - 12 forskellige rifter, kalibre, og ikke mindst
sigtemidler, og skyder i mange forskellige stillinger.
Vi har kendte mærkevarer med inden for både rifler
og kikkerter, så der er en god mulighed for at skyde
med rifler i alle prislag, og det samme gælder kikkerter, med et meget stort prisspænd.
Kurset løber fra kl. ca. 9.00 til kl. 15.00, så der er masser af mulighed for at prøve kendte rifler som Sauer´s
nyeste skud på stammen, Sauer 100, dernæst Sauer
101, 202 Classic, og ikke mindst topmodellen Sauer
404.
Browning er stærkt repræsenteret med en del forskellige X-Bolt, og ikke mindst rettrækkeren Browning Maral. Super riffel til jagt på vildsvin.

Ud over dette har vi Remmington rifler samt lidt ældre engelske rifler med.
Kikkerter er jo vigtige, så kom og prøv de nyeste inden for på almindelige kikkerter samt rødpunkts sigtet og Aimpoint.
Dagen bliver afsluttet med, at vi laver en riffelprøve,
og vi bliver ved til alle er sikre på at bestå prøven.
I Vingsted vil det også være muligt at skyde på løbende vildt - vildsvin eller elg mv.
Det vil være muligt at få udstedt det tyske skydebevis (duelighedsbevis).

B725 Hunter Premium
Opgraderet og endnu smukkere

B725 HUNTER UK GRADE 3

den legendariske styrke og holdbarhed er nu kombineret
med revolutionerende design og egenskaber:
• Ny lav låsekasseprofil, giver perfekt balance og
peger helt naturligt
• Ny løbstype kombinerer Back Bore, Vector
Pro og Invector DS chokes i perfekte, jævne
skudbilleder med ensartet dækning
• Mekanisk aftrækkersystem for bedre følelse og
pålidelighed.

• Udskiftelige Inflex rekyl bagkapper
reducerer følt rekyl drastiskt og giver mindre
mundingsspring.
• Superlækkert og æstetisk nyt design
• Fra 2015 leveres B725 Hunter med opgraderet
skæftetræ I ægte tyrkisk valnød grade 3

B 725 HUNTER GRADE 5

B 725 HUNTER

For alle detaljer og din nærmeste Browning dealerpartner:
besøg: www.browning.eu
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www.facebook.com/BrowningEurope

