Jägareförbundet Enabygdens Nordvästra jaktvårdskrets
Kretsblad april 2018
Jaktvårdskretsen hade vid årsskiftet 534 medlemmar, arealmässigt omfattar kretsen
ca 55 000 ha.
Styrelsen består av: Ordf. Peo Thorén, v. ordf. Stefan Kaneberg, kassör Bo Lundin,
sek. Tommy Karlsson, övriga ledamöter Martina Eriksson, Tobias Nordin,
Ted Insulander, Pontus Olsson, Lisa Lansfors, suppleanter Göran Wicksell och
Hannes Bäckström.
Se kretsens hemsida < http://krets.jagareforbundet.se/enabygden_nv/ > och följ även
kretsens på facebook, där finns mera information om styrelsemedlemmar, aktiviteter m.m.
Kommande aktiviteter
Datum

Tid

Aktivitet

Plats / Anm.

26 April

Torsdagar
kl.17.30

Träning viltspår börjar

Österunda

7 Maj

18.00-18.30

Träning jaktstig

Rj. Jaktstigsbanan, Sneden

12 Maj

8.00-17.00

Ungdomsskytte, heldag
Ålder 13-18 år

Sneden.

14 Maj

18.00-19.00

Träning jägartrapp

Rj. Trappbana, Sneden

17 Maj

18.00-19.30

Träning vildsvinsskytte

Älgbanan, Sneden

22 Maj

18.00

Laguttagning till LM i trapp

Jaktskytteklubben, Sneden

3 Juni

9.00 -16.00

Skytteutbildning, kula och
hagel.

Älgbanan, Sneden

10 Juni

8.00

KM i Viltspårprov

Plats meddelas vid anmälan.

12 Augusti 9.00-14.00

Kretsens dag på skjutbanan.
Älgbanan, Sneden
Lagtävling 3-mannalag och KM
i älgbaneskytt.

23 Sept.

9.00-13.00

Märkesskjutning älg

25 Sept.

18.30-21.30

Föredrag planeras
Paviljongen, Sneden
Ämne och ev. ändrad tid
kommer facebook och annons.

Älgbanan, Sneden

Vänd.

Spårträning för eftersökshundar kommer att ske under vår och försommar med start den
26 april. För mera information ring Martina 070-569 30 62 eller Pelle tel.076-772 06 81.
KM i viltspårprov äger rum den 10 juni. Anmälan till Martina eller Pelle senast den 3 juni.
Vid träning jaktstig och trapp finns det hagelammunition för respektive skytte på Jägarnas
Riksförbunds skjutbanor. Vid vildsvinsskytte och på älgen finns ammunition att köpa.
Bästa skytt vid respektive skyttegren utses till kretsmästare.
Den som visar upp medlemskort i JF Enabygdens Nv. Jvk vid ovanstående aktiviteter på
älgbanan Sneden betalar ingen serieavgift vid dessa tre tillfällen.
Ungdomsskyttedag på Sneden äger rum lördagen 12 maj. Det blir hagelskytte, jaktstig
och lerduvor, pistolskytte samt kulskytte med salongsgevär och älgstudsare.
Ungdomar mellan 13 och 18 år är välkomna. Anmälan med namn, ålder, telefonnummer
och e-postadress senast den 4 maj till Tommy Karlsson 070-361 77 08 eller
e-post: tommy.eklunda@telia.com. Vi har begränsat med platser så först till kvarn gäller!
Skytteutbildningen den 3 juni kommer att kosta ca 700kr plus ammunition beroende på
antalet deltagare. Då ingår en lättare lunch. Anmälan senast den 27 maj till Tommy,
tommy.eklunda@telia.com eller tel. 070-361 77 08. Vi har begränsat med platser så först
till kvarn gäller!
Föredrag i september är under planering.(Häng med på fasebook eller se annons i EP)
Avskjutningsrapport övrigt vilt.
Vi vill påminna om att det är viktigt att lämna avskjutningsrapporter på övrigt vilt, utom älg
och kronvilt om de skjutits inom ett kronhjortsskötselområde, via "viltdata.se". Nytt för från
förra året är att rapporteringen ska ske per jaktår (1/7 – 30/6 ). Det går att med statistik på
avskjutning få fram hur rovdjuren, miljögifter, jakten o.d. påverkar viltstammarna. Är det
problem att mata in avskjutningen på "viltdata.se" kontakta någon i styrelsen så hjälper vi
till.
Träna skytte på andra tider än de som jaktvårdskretsen bokat! Kontrollera öppettider på
respektive skjutbanas hemsida.
" http://www.sneden.se " eller lerduvebanornas öppettider på " http://www.ejsk.se "
Tack vare att du och många andra är medlemmar i Svenska jägareförbundet har de i vissa
län haft licensjakt på varg och lodjur, vi kan jaga med lösdrivande hundar samt ha
generösa jakttider! Vi påverkar!
Väl mött
Styrelsen
Tack till

för sponsring av detta utskick.

Vänd.

