
Dovhjortsinventering i kretsen
Samordnad dovhjortinventering i kretsen sker under en kväll i v.15-17 (beroende på väder).
Patrik Bergqvist Trökörna 073-96 59 856 är sammanhållande, nya jaktlag anmäler intresse till honom. 
Vi samlar in avskjutningsstatistik för Dovviltet.

Spårträning (för eftersök)
Spårträning genomförs om intresse uppstår. Kontakta Johan Svensson Trökörna tfn. 0768-06 83 84 eller epost.
johantina2001@yahoo.se 

Realistiskt övningsskytte 
ND Jakt och Skytte AB anordnar praktisk skytteträning med flera stationer. Både fast och rörligt skytte. Testa dina 
begränsningar. Arrangemanget anordnas 30 juni samt 1 juli. Två grupper per dag med start kl 9:00 och 14:00.
Pris 300 kr. Begränsat antal platser. Medtag eget vapen plus ammunition (ca 50 skott). Plats: Bjärby Brättefors-
gård 7, Grästorp. Anmälan görs till Ola Nolåker tel: 0739-023714 eller ola.nolaker@gmail.com. Skyttet arrangeras 
av Länsföreningen

Jaktlagstävlan
Sedvanlig Jaktlagstävlan vid Svegeråsens Jaktskytteklubb den 4 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, helene-
garentorp@hotmail.com eller till Håkan Nyberg 0766-48 88 24 hakan.nyberg@flexenclosure.scom OBS! Anmälan 
senast 1 augusti.

Jaktmässa Järnia
Mässa på Grästorps Järnhandel. Jaktutrustning kommer visas upp och Svenska Jägareförbundet finns på plats. 
Quiz med fina priser. 4 september, klockan 15-19. Ingen anmälan. Håll utkik i NLT och på kretsens Facebooksida 
för mer info. 

Frambomötet
Sedvanlig Jägarträff i Frambo bygdegård måndagen den 24 september, kl 19.00. Specialföreläsning om efter-
sök med en av Sveriges främsta eftersöksjägare Per ”Bula” Kristoffersson. Alla jägare i Grästorps och Essungas 
jaktvårdskretsar och därtill angränsande älgskötselområden och jaktlag är välkomna till denna ”jägarupptakt” inför 
årets stundande jaktsäsong. Lotteri med fina priser och fikaförsäljning. Ingen föranmälan krävs.
                                      

Fällfångstkurs
Lär dig mer om Fällfångst. Cirka fem kurstillfällen. Start i november. Kontaktperson Anders Larsson tel: 076-
1299802. Mer info om kursstart etc på Kretsens facebooksida, hemsida samt på Frambomötet. Viltvårdstävling 
uför kursdeltagarna under resterande jaktsäsong. Vinnaren får en åtelkamera. 
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