
Träningsskytte på olika viltmål
Måndagar kl. 18.00–20.00 fram till Påsk erbjuds möjlighet att komma till Svegeråsens och träna på olika 
kulskytte. Grisbana 50m, Älgbana 80m och Bockbana 100m (olika figurer med olika stöd).
Du får tips och råd från erfarna skyttar med allt från utrustning till rena skyttedetaljer.
Ingen föranmälan, utan det är bara att dyka upp så hjälper vi dig (det finns belysning på alla banor).

Dovvilt, föreläsning på Koberg
Leif Carlström och Anders Friberg föreläser om dovviltsförvaltning kl 18.30 på Kobergsgården den 27 
mars.Kretsen erbjuder gratis deltagande till en person ur kretsens respektive jaktlag. Jaktlagen anmäler sin 
representant till Per Jonson, 0738-20 33 15 eller på mail: jonson.per@gmail.com 
För övriga kostar det 200 kr, Föranmälan senast 14/3 till www.studieframjandet.se/stu 

Dovhjortsinventering i kretsen
Samordnad dovhjortinventering i kretsen sker under en kväll i v.14–15 (beroende på väder).
Patrik Bergqvist Trökörna 073-96 59 856 är sammanhållande, nya jaktlag anmäler intresse till honom. 
I år kommer vi även att börja samla in avskjutningsstatistik för Dovviltet.

Spårträning (för eftersök)
Spårträning i skogarna kring Frambo. Träningen genomförs vid ca 5-6 tillfällen i maj-juni.
Anmälan till Johan Svensson Trökörna tfn. 0768-06 83 84 eller johantina2001@yahoo.se 

Elmia Game Fair
Bussresa till Elmia Game Fair i Jönköping arrangeras fredagen den 26 maj (klämdag). 
100kr/person exkl. inträde. Avresa Grästorp kl. 7.30, Vara 7.45. Hemfärd kl. 16.15. OBS! anmälan senast 20 
maj till Annette Wedner tfn. 0702-25 54 12 eller annette.wedner@telia.com 

Jaktlagstävlan
Sedvanlig Jaktlagstävlan vid Svegeråsens Jsk den 19 augusti. Alla jaktlag deltar i en utlottning av en ge-
mensam jaktdag någonstans i närområdet.
Anmälan sker lagvis till Helene Gustafsson tfn. 0703-70 61 63, helenegarentorp@hotmail.com eller till Hå-
kan Nyberg 0766-48 88 24 hakan.nyberg@flexenclosure.scom OBS! Anmälan senast 16 augusti!

Vildsvinspasset/Björnpasset 
Gratis examination för Vildsvins- och/eller Björnpasset (ej skott) på Svegeråsen den 10 september.
Samtidigt erbjuds gratis träningsserier (ej skott) på alla viltmålsbanor (gris-, älg- och bockbanorna).
Ingen föranmälan krävs. Ammunition till de vanligaste kalibrarna finns att köpa på banan.

Frambomötet
Sedvanlig Jägarträff i Frambo bygdegård måndagen den 25 september, kl 19.00. Alla jägare i Grästorps 
och Essungas jaktvårdskretsar och därtill angränsande älgskötselområden och jaktlag är välkomna till en 
”jägarupptakt” inför årets stundande jaktsäsong, alltid med ett trevligt och lärorikt innehåll. Lotteri med fina 
priser och fikaförsäljning. Ingen föranmälan krävs.
                                      

Verksamhetsprogram 2017
Vara och Essunga Jvk inbjudes i mån av plats att delta på aktiviteterna.


