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Jägareförbundet Halmstad

Årsberättelse för år 2022

Styrelsen för Jägareförbundet Halmstad får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 2022.

Funktionärer
Ordförande Magnus Möller
Vice ordförande Mats Österborg
Kassör Christer Harplinger 
Sekreterare Ulf Staveryd

Övriga Ledamöter Olle Eliasson 
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 Mathias Engdahl
Banchef, kulbanor Mikael Fredriksson

Valberedning
Sammankallande Johan Lindahl
Ledamot Lennart Petterson

Ombud Länsstämma
Jägareförbundet Halmstad utsåg följande ombud till Jägareförbundet Hallands årsstämma
2022: Christer Harplinger, Ulf Staveryd, Mathias Engdahl, Goran Mackic, Karl-Ingemar 
Persson, Maja Rydèn, Sebastian Björding, Douglas Svaneblom, Åsa Möller, Niclas
Wennerholm, Mikael Fredriksson, Mats Österborg, Ida Svaneblom, Olle Eliasson, Kajsa 
Rautenberg, Johan Lindahl, Curt Svensson och Emeli Palm.
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Suppleanter, ej personliga:
Peter Meiton, Anders Carlsson-Lennström

Länsstämman genomfördes återigen fysiskt vilket var glädjande.

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 10 protokollförda sammanträden.

Medlemsservice
Medlemsantalet per den 31/12 2022 var 892 (884, 2021) (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
Verksamhetsåret 2022 bedrevs i den goda anda som vi alltid eftersträvar på kulbanan i 
Skedala. Vi har kunnat ge Halmstads och andra jägare en god service med generösa öppettider
och ett gott bemötande. Vissa tekniska hinder har under året avhjälpts med kort varsel och 
med minimal påverkan på verksamheten.
2022 har varit ett lugnare år gällande både träning och uppskjutningar för jägarexamens 
kulprov.

Vi vill även detta år tacka alla dessa ideella krafter som på olika sätt hjälper till och göra det 
möjligt för oss att bedriva kulbanans verksamhet. Stort tack till skjutledare, jägare, provledare 
och elever och alla andra som gör verksamheten möjlig.

Lerduvebanorna   
Öppettiderna för allmänheten på hagelbanan i Vapnö grusgrop utökades under 2022, genom 
att hålla banan öppet längre på lördagar. Säsongen förlängdes också på hagelbanan, både 
genom att ha sommaröppet samt att stänga banan först i november. Banan stängdes i 
november och anledningarna till stängningen var flera.

 Den miljötillsyn som Halmstad kommun ålagt Halmstadkretsen att genomföra på 
hagelbanan kommer bli kostsam för en liten förening som vår, denna osäkerhet om 
exakta kostnader i detta ärende föranleder oss att inte göra andra investeringar i närtid.

 Miljötillsynen måste förberedas och genomföras vilket gjorde att vi inte vill ha någon 
verksamhet på hagelbanan

 Lagret av lerduvor och hagelammunition var på en sådan nivå att om det skulle vara 
möjligt att öppna banan våren 2023 och kunna erbjuda jägarexamenselever och jägare 
möjlighet till träning och uppskjutning utan att göra nya inköp så var banan tvungen 
att stängas.

Intresset från medlemmarna har visat sig vara hög och året som helhet visar på en positiv 
utveckling. 
Nya jägare har praktiskt utbildats i hagelskytte och rutinerade jägare har haft möjlighet att 
träna och öva på hagelbanan.
Antalet event som brukar vara ett positivt och välkommet inslag i vår verksamhet för både 
företag och privata sammankomster har varit fler än under året 2021. Då detta är ett uppskattat
inslag av de som kanske inte kommer i kontakt med hagelskytte i vanliga fall, hoppas vi på en
ytterligare ökning under 2023.
Vi tackar alla som på något sätt medverkat under säsongen och välkomnar alla tillbaka 
säsongen 2023!

Ekonomi
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För verksamhetsåret 2022 visar årsbokslutet efter avskrivningar, ett positivt resultat med 
33 337 kronor. Motsvarande resultat för 2021 uppgick till 157 376 kronor. 

De sammanlagda intäkterna uppgår till 524 232 kronor och kostnaderna till 414 919 kronor. 
Årets avskrivningar på byggnader och inventarier uppgår till totalt 75 900 kr.

Den intäktspost som dominerar är Lerduvebanorna med 302 200 kronor vilket är nästintill en 
fördubbling jämfört med 2021. Anledningen till detta är att verksamhet pågått under större 
delen av året innan banan stängdes i slutet av november. Även antalet event har varit stort.

Intäkterna för Kulbanorna uppgick till 113 500 kronor, en nedgång som till stor del beror på 
att Jägarexamensverksamheten minskade markant och intäkterna stannade vid 69 000 kronor.

Under övriga intäkter finns bl.a. kretsbidrag från Jägareförbundet Halland med 44 100 kronor.
Det är en fördubbling till följd av att grundbidraget ökade till 25 kr/medlem och samtidigt 
erhölls ytterligare 25 kr/medlem för förbättrad viltrapportering som nådde över 40 procent.

På kostnadssidan är den enskilt största posten inköp av lerduvor och ammunition till 
lerduvebanorna för sammanlagt 220 300 kronor. Avgifterna till Naturvårdsverket uppgår till 
48 700 kronor. För 2021 var den summan 141 000 kronor.

Sammantaget innebär detta ett driftnetto för respektive verksamhet enligt följande:
- Lerduvebanorna 53 799 kronor
- Kulbanorna 43 129 kronor
- Jägarexamen 20 300 kronor
- Övrig verksamhet - 7 910 kronor

Under året har det gjorts investeringar med 111 400 kronor. Vid kulbanorna har en ny 
mättavla anskaffats. Vid lerduvebanorna har en ny kastmaskin för trap anskaffats.
På vapensidan har det anskaffats ett nytt hagelvapen.

Jägareförbundet Halmstads likvid är fortfarande god. 
Vid årets utgång fanns det bankmedel på sammanlagt 260 356 kronor.

Ungdomsverksamhet, aktiviteter och utbildning

Under 2022 så har ungdomsverksamheten hämtat sig från pandemiåren. Gruppen för unga 
jägare i Halland har kommit i gång igen med sina träffar där vi har enats om ett gemensamt 
fokus för succession i gruppen. Vi behöver helt enkelt få med oss fler intresserade unga jägare
som vill vara med och skapa aktiviteter och förutsättningar för andra unga jägare att kunna 
träffas och få tillfällen att lära sig mer om jakten och allt som kommer därtill. Vi som nu är 
med börjar bli lite gamla för att räknas som unga jägare och behöver några som vill ta ansvar 
för gruppen framöver. Under 2022 så har vi haft träffar där vi diskuterat problematiken ovan. 
Vi har även i samband med dessa träffar fått testa på en skyttesimulator. Med anledning av 
pandemin som varit och att gruppen inte kunnat träffats för att genomföra aktiviteter lika 
frekvent som tidigare, så beslutades att inte genomföra det planerade ungdomslägret under 
året.
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Under senare del av året har ändå en del aktiviteter i kretsen kunnat genomföras. Det har 
anordnats två gemensamhetsjakter på ungdomsmarken vid Övraby kyrkoruin och en jakt på 
Lilla Böslid.

Vid gemensamhetsjakterna bjöds ungdomar, kvinnor 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 
130 jakttillfällen på ”ungdomsmarken” vid Slottsmöllan.

Vi har haft ett gott flöde av elever som har genomfört Jägarexamens teoretiska delar men av 
olika anledningar inte kunnat erbjuda lika många praktiska delar av jägarexamen som tidigare.
Vi fortsatte samarbetet med Oskarströms jaktskytteklubb för att kunna tillmötesgå allas 
önskan om jägarexamens praktiska del för uppskjutning.

Kretsen har under 2022 haft följande av polisen godkända provledare: Åsa Möller, Roger
Bertilsson, Josef Wiedemann och Ola Svensson
Under 2021 utbildades två nya provledare, dessa två blev klara under 2022 och kan nu delta i
verksamheten fullt ut under 2023. Detta ger vid handen att vi kommer sex stycken
provhandledare i kretsen från och med 2023. 

Vildsvinshjälpen som startade i slutet av 2020 har fortsatt under året, vi vill fortfarande 
framhålla att åtgärderna varit effektiva och att jordbrukarna är väldigt nöjda med de insatser 
som genomförts av Halmstadkretsen. Under året har hela 148 jaktnätter spenderats på de olika
markerna samt 18 stycken vidsvin fällts. Vildsvinshjälpen har under året uppmärksammats på 
olika sätt medialt, vilket förhoppningsvis är 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
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