LONG RANGE SOLUTIONS
Kursus kalender 2022

LEVEL 2+3 KURSUS
NORGE
LRS levere igen i 2022 de bedste
lang distance skyde kurser til
jægeren eller sportskytten. Vi
afholder i 2021 level 2+3 lang
distance kursus såfremt Corona
tillader dette. Vi har p.t ikke
fastlagt nogen datoer, men
påtænker Juni/Juli, såfremt der
ingen Corona restriktioner er.
Dette vil løbende blive meldt ud
på vores Facebook side.
Level 2+3 Norge 900m
Se mere på:
www.longrangesolutions.dk

FÅ 2022 SKUDT I GANG MED DE BEDSTE KURSER.

LRS leverer de bedste kurser og events i hele Norden. Vi går aldrig ned
på kvalitet og 2022 bliver ingen undtagelse. Vi bruger kun instruktører
som er fagligt klædt på til opgaven og kvalitet er et ord vi behersker.

”De bedste kurser i Danmark”

SKYDE KURSER
Danmarks bedste skydekurser med kompetente og professionelle instruktører.
Vi kommer gerne ud til jer!
Level 2 og 3 er slået sammen til et kursus
Level 2+3 kursus i 2021 finder sted i Norge. Dette skyldes at vi ønsker at
skytten får maksimalt udbytte, samt den bedste sammenhængende læring i et
miljø med faciliteter der er optimal til skydning. Dette giver en helt unik
mulighed for at skyde rejsen i gang indenfor lang distance verdenen. Er du
Jæger og skal på bjergjagt eller sportskytte som vil udvide sine kompetencer,
så er dette kursus for dig.
Level 1: Grundlæggende færdigheder indenfor distance skydning, med brug af ballistik
computer (Danmark)
Level 2: Udvidet færdigheder indenfor distance skydning, herunder vind, spotting og
skydning i makkerpar (Norge)
Level 3: Avanceret færdigheder/teknikker indenfor distance skydning, med skydning i
udfordrende terræn (Norge)
Læs mere på www.longrangesolutions.dk

Priser i 2022
Leve l 1: 1650kr
Level 2+3: 4750kr (Normal pris: Level 2: 2500kr, Level 3: 3500kr = 6000kr)

--- Level 1 lang distance kursus Danmark --Marts: ingen ledige datoer
April: d.18 Maj: d.01 – (d.13 udsolgt)
Juni: (d.06 udsolgt)
Juli: d.18 – d.19 – d.29
August: Ikke bestemt endnu
September: Ikke bestemt endnu
Oktober: Ikke bestemt endnu
November: Ikke bestemt endnu

--- Level 2+3 lang distance kursus Norge --Juni = Dato er ikke fastlagt grundet Corona
Juli = Dato er ikke fastlagt grundet Corona

BOOK NU
Passer disse datoer eller lokationer ikke til dig/jer, så send en mail med din dato/sted. Vi finder
ud af det sammen!
Send en mail til vores mailadresse og skriv hvilket kursus og dato du ønsker at booke. Vores
erfaring siger, at det går hurtigt med at pladserne bliver udsolgt.
Book dit kursus nu og vær klar i 2022
Peter@longrangesolutions.dk
www.longrangesolutions.dk
TLF. 60736858

Level 3 billeder (LRS bringer kun den bedste viden og mest optimal læring)

