Prislista. Priser gäller från 1/3 2020 och tillsvidare. Alla priser inkl. moms.
Vi är tacksamma om ni betalar med kort, Swish eller mot faktura för företag.
Skjutskola. Lerduvor, älgbana m.fl. onsdag-fredag 9-17, lördag 9-16 tidsbeställning!
Snabbkurs/lektion hagel 1 pers
450 kr/30 min.
Skjutlektion hagel/kula, 1 pers
750 kr/tim
Skjutlektion hagel/kula, 2-3 pers
1100 kr/tim, 400-550 kr/pp.
Vid skjutlektioner och vid uthyrning tillkommer amm och duvor.

Per serie 25 skott. 125 kr.

Hyra bana/banor utan instruktör, egen skjutledning och egna vapen, tidsbeställning!
1 Trap bana. onsdag-fre 9-17, 400 kr max 2 tim. lördagar 500 kr.
Sportingbana med 6 kastare. onsdag-fre 9-17, 600 kr max 2 tim. lördagar 800 kr.
Hyra samtliga lerduvebanor ca 20 kastare, ons-fre 9-17, 2000 kr max 2 tim. lördag 2500 kr.
Nyhet! Lerduvejakt. 3 pass och 6 kastare som kastar slumpmässigt, precis som på jakt.
Lämpligt antal skyttar 6 eller 9. Pris 1500 kr per tim. OBS endast vana hagelskyttar, höga
säkerhetskrav! ”Precis som en and eller fasanjakt, fast med lerduvor”! Ring Kalle för mer info
och bokning. Tillkommer amm och duvor.
Jägarexamen grundkurs. Hagel, kula inför praktiska prov. 1400 kr/pers (min 2 pers)
Ingår 25 hagelpatroner och lerduvor + 12 skott kula klass 1 samt vapenhyra. Se mer info om
kursen under jägarexamen.
Kurs för grupper, studiecirklar som läser jägarskolan Ring för pris och upplägg
Prova på skytte för grupper, företag Ring för pris per person och info om upplägg.
Älgbana akustisk markering 80 m.
Träning/ märkesskjutning exkl. amm, max 9 ser. 350 kr/pers.
Vid bokning med minst 3 skyttar, 900 kr per tim oavsett antal serier. lördagar 1200 kr/tim.
Hyra Inskjutningsbana kulvapen.
300 kr/30 min.
Björnpass, Högviltdekal exkl. amm.
200 kr/pers
Egen amm. Helmantlad får användas på älgen. Vi har bra priser på jaktmatch.
Vi har kalibrarna 6,5x55. 308. 30.06 i lager. Vapen finns att hyra.
Simulatorskytte, Marksman ST-2.
Jaktlag och privatpersoner, företag, ring för pris och upplägg.
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