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Jägareförbundet Halmstad 
 
 
 

Årsberättelse för år 2021 
 
Styrelsen för Jägareförbundet Halmstad får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Funktionärer 
Ordförande   Magnus Möller 
Vice ordförande  Mats Österborg 
Kassör    Christer Harplinger  
Sekreterare   Ulf Staveryd 
 
Övriga Ledamöter  Magnus Nilsson (avgått!) Fyllnadsval av Olle Eliasson 21-04-26  

Sebastian Björding 
Douglas Svaneblom 
Niclas Wennerholm    

 
Halmstads kommunal-  Karl-Ingemar Persson 
anställdas jaktklubb   
 
Suppleanter   Mikael Fredriksson 
         
Studieombud   Magnus Möller 
Ungdomsansvarig  Sebastian Björding 
 
Revisorer    Mikael Hansson 
    Jan Eliasson 
 
Revisorssuppleanter  Åsa Möller 

Håkan Björding    
 
Banchef, lerduvebanor Goran Mackic 
Banchef, kulbanor  Mikael Fredriksson 
 
Valberedning 
Sammankallande  Johan Lindahl 
Ledamot   Lennart Petterson 
  
Ombud Länsstämma 
Jägareförbundet Halmstad utsåg följande ombud till Jägareförbundet Hallands årsstämma 
2021: Curt Svensson, Ulf Staveryd, Magnus Nilsson, Karl-Ingemar Persson, 
Christer Harplinger, Sebastian Björding, Bengt Albrektsson, Åsa Möller, Douglas Svaneblom, 
Mikael Fredriksson, Niclas Wennerholm, Ida Svaneblom, Mats Österborg,  
Kajsa Rautenberg, Olle Eliasson, Goran Mackic, Maja Rydèn, Johan Lindahl 
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Suppleanter, ej personliga: 
Peter Meiton, Anders Carlsson-Lennström 
 
Länsstämman genomfördes digitalt på grund av Covid 19     
 
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 11 protokollförda sammanträden.  
10 av dessa har varit digitala 1 fysiskt samt 4 AU-möten därav 2 digitala samt 1 via 
flerpartsamtal och 1 fysiskt . 
 
Medlemsservice 
Medlemsantalet per den 31/12 2021 var 884 (854, 2020) (817, 2019) (806, 2018) (802, 2017) 
(777, 2016). Vilket får anses som positivt, vi har alltså konstant ökat i antal medlemmar sedan 
2016. 
  
Kulbanorna 
Året gav oss en del utmaningar pga pandemin. Med vissa förändringar så har vi lyckats 
upprätthålla en god service och generöst med öppettider. Det påverkade mestadels träningen 
för jägarexamen men även där har vi haft goda resultat.  
 
Vi har likt tidigare fortsatt vår verksamhet med god service för våra jägare. Stora investeringar 
har åter igen gjorts under 2021 för att förbättra tillgänglighet, säkerheten och arbetsmiljö på 
banan. Skjutboden har efter en generös sponsring från en av våra medlemmar kunnat både 
isoleras och byggas ut. 
 
Vi vill passa på att tacka alla skjutledare, aspiranter och provledarkollegor samt andra 
medhjälpare som har hjälpt till under året. Utan denna ideella kraft så hade vi aldrig kommit 
dit vi är idag. Vi har fått en del recensioner från våra kunder och oavsett om de kommer från 
vår Facebook-sida ”Skedalahed jaktskyttebana” eller vi får det direkt av våra kunder när dom 
är på skjutbanan så är detta det kvitto som bevisar för oss, att vi alla gör ett suveränt jobb.  
 
Lerduvebanorna  
Verksamheten vid banan under årets första hälft var ganska ringa med anledning av 
pandemin. Banan stängde under en period men har sen varit tillgänglig för att genomföra 
jägarexamens praktiska delar. Öppettider för allmänheten har under hösten utökats och vi 
förlängde säsongen ända fram till dagarna innan jul. Intresset från medlemmarna har visat sig 
vara hög, året som helhet visar på en positiv utveckling.  
Nya jägare har utbildats och rutinerade jägare har haft möjlighet att öva på sitt skytte även om 
begränsningar har varit kännbara. 
Antalet event som brukar vara ett positivt och välkommet inslag i vår verksamhet för både 
företag och privata sammankomster har varit ringa under året. Då detta är ett uppskattat inslag 
av de som kanske inte kommer i kontakt med hagelskytte i vanliga fall, hoppas vi på en annan 
bild 2022. 
  
Vi tackar alla som på något sätt medverkat under säsongen och välkomnar alla till säsongen 
2022! 
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Ekonomi 
För verksamhetsåret 2021 visar det ekonomiska resultat, efter avskrivningar, på en vinst med  
157 300 kronor. Detta är en marginell förändring jämfört med resultatet för 2020.  
 
De sammanlagda Intäkterna uppgår till 668 300 kronor och kostnaderna till 511 000 kronor. 
De intäktsposter som dominerar verksamheten är dels jägarexamen med 246 000 kronor, dels 
kulbanorna med 192 000 kronor. Verksamheten vid lerduvebanorna har under året ökat 
markant och visar den största intäkten för de senaste sex åren med 154 800 kronor. 
 
På kostnadssidan är den enskilt största posten avgifterna till Naturvårdsverket för 
Jägarexamen med 141 000 kronor. 
 
Detta innebär ett driftnetto för respektive verksamhet enligt följande: 
- Jägarexamen  105 350 kronor 
- Kulbanorna    52 993 kronor 
- Lerduvebanorna   40 753 kronor 
- Övrig verksamhet   15 028 kronor 
 
Under året har det gjorts flera investeringar. Vid kulbanorna har skjutboden byggts ut och 
ljudisolerats och blivit mera ändamålsenlig. Den elektroniska inskjutningstavlan har ersatts 
med en helt ny. På vapensidan har det anskaffats fyra nya vapen, tre kulvapen och ett nytt 
hagelvapen. 
Beloppet för avskrivning har ökat och uppgår för året till 56 700 kronor. 
 
Jägareförbundet Halmstads likvid är god.  
Vid årets utgång fanns det bankmedel på sammanlagt 256 878 kronor. 
 
Ungdomsverksamhet, aktiviteter och utbildning 
Ungdomsverksamheten under 2021 har varit av normal omfattning. Pga den situation vi har 
haft i samhället med pandemin så har vi varit väldigt begränsade i vad som har kunnat 
genomföras i inomhus aktiviteter. Planerade ungdomsläger och andra mindre aktiviteter har 
därför tyvärr fått ställas in.  

Det vi fysiskt har genomfört var två större organiserade jakter på Slottsmöllan, som var 
mycket uppskattade av de närvarande. En harjakt genomfördes också på Lilla Böslid. Vid 
bägge jakter bjöds ungdomar och marklösa jägare in. Vi har även under året kunnat erbjuda 
marklösa jägare och ungdomar möjlighet till att komma ut och praktisera sin hobby både med 
och utan hund. Sammanlagt har det över jaktåret skapats över 150 jakttillfällen på 
”ungdomsmarken” vid Slottsmöllan. 
 
Vi har haft ett gott flöde av elever som har genomfört Jägarexamens teoretiska och praktiska 
delar hos oss. Vi samarbetade under året med Oskarströms jaktskytteklubb för att kunna 
tillmötesgå allas önskan om jägarexamens praktiska del för uppskjutning. 
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Kretsen har under 2021 första hälft haft följande av polisen godkända provledare: Magnus 
Nilsson, Åsa Möller, Roger Bertilsson och Jonathan Strandahl. Under 
våren blev vi olyckligtvis av med två provledare. Under 2021 utbildades därför två nya 
provledare, vi ser fram emot att dessa efter ”att ha gått bredvid” kan vara verksamma till 
hösten 2022.  
 
I övrigt så har vi hjälpt till att sprida och stötta i de digitala kampanjer som Jägareförbundet 
centralt har tagit fram som varit riktade mot ungdomar. Glädjande kan vi konstatera att vi ökar 
i antalet ungdomsmedlemmar.  

Dessutom har tre olika föredrag hållits för blandade åldrar rörande jakt och stress, etik, 
vildsvinsförvaltning samt jakt i största allmänhet.” 

Vildsvinshjälpen som startade i slutet av 2020 har fortsatt under året, vi vill idag säga att 
åtgärderna varit effektiva och jordbrukarna nöjda med de insatser som genomförts av 
Halmstadkretsen. Vildsvinshjälpen har uppmärksammats medialt på olika sätt under jaktåret 
vilket upplevs som positivt för jägarkåren. 
 
Slutord 
Ett stort tack till dem som under verksamhetsåret på olika sätt har hjälpt till i arbetet med att 
aktivera och hjälpa den halländske jägaren. 
 
Halmstad februari 2022 
 
Med jägarhälsning 
 
 
Magnus Möller  Mats Österborg   Ulf Staveryd    
 
 
Christer Harplinger  Douglas Svaneblom   Sebastian Björding 
 
  
Niclas Wennerholm Olle Eliasson 
 


