Venligst hæng denne skrivelse op i klubhuset.
Vil du være instruktør i flugtskydning?
Sted og tid
9-10.april - ØST /Hedehusene/Fløng Jagtforening – Marie-Louise - marie-louise@achton-lyng.dk
24-25. april - NORD/Aalborg Flugtskydningsforening – Jørgen Jeppesen - JDJ@Xergi.com
d.24-25 - MIDT/Herning Jagtcenter – Kim Grubbe - kimgrubbe@fibernu.dk
Dato følger - SYD - Arne Larsen - arneldk@gmail.com
Indhold
Instruktøruddannelsesforløbent er opbygget med fokus på sikkerhed og modtagelse af helt nye og /
eller utrænede skytter, hvor Dansk Flugtskydnings Forbund mest kompetente instruktørlærere
underviser i alle flugtskydningens grundelementer. Hvad er en instruktør, forskellige
skydediscipliner, de fysiske rammer, skydeteknik, våben, patroner, duer, træning i aflæsning af
skudbillede/haglsværm.
- Kursuset er Godkendt af Naturstyrelsen i henhold til gældende lov om Våben og ammunition derfor skal det teoretiske pensum bestås på førstedagen.
Målgruppe
Kurset henvender sig til flugtskytter med flere års erfaring og styren på den basale viden om
flugtskydning. Du skal have lyst til at virke som instruktør i den daglige træning i klubben og
hjælpe nye skytter med at få gode oplevelser med flugtskydningen.
Udbytte
At klæde den enkelte kursist forsvarligt på
At modtage nye og utrænede skytter på en inspirerende og sikkerhedsmæssig korrekt måde
Varetage den daglige træning i foreningen
Udvikling af klubkulturen - så et højt klubniveau sikres
Kurset form
9x2 timer fordels på 2 dage (fredag - lørdag eller lørdag-søndag)
Undervisningen er basseret på at teori skal afprøves i praktisk ved test og praktiske skydeøvelser,
samt plenumundervisning. Alle faglige niveauer kan deltage. Kursuset er inkl. ca. 50 duer, samt
forplejning i form af morgenmad, frokost, frugt, kaffe og drikkevare til frokosten.
Pris
Kursuspris pr. deltager (hvis medlem af DFF) (Dansk Land og Strandjagt er medlem)
Din pris ved ikke medlem eller hvis du ikke er indstillet af en forening
Kurset er inklusiv forplejning og undervisningsmateriale, samt diplom og Instruktørkort.
Med venlig hilsen
Marie-Louise M. Achton-Lyng
Næstformand og Udviklingsleder
Dansk Flugtskydnings Forbund
Tlf: 27 57 28 22
Mail: marie-louise@achton-lyng.dk

1350 kr.
1500 kr.

