
 

Jägareförbundet Halmstad

Till årsmötet den 22 februari 2022

Svar på motion om Sportingbana/Compak Sporting.

Enligt antagna stadgar ska styrelsen avge förslag över motion som inkommit till årsmötet.

Från Sigfrid Rytten, medlem i jaktvårdskretsen, har inkommit en motion. 
Enligt motionären bör Jägareförbundet Halmstad se över möjligheten att anlägga en 
sportingbana/Compak Sporting inom befintligt område på Vapnö Hagelbana.

I motionen preciseras begreppen ”Engelsk sporting” och ”Compak Sporting” samt var på Vapnö 
Hagelbana detta skytte kan anläggas. 
Hur stora kostnaderna är, anges inte men ett förslag är finansiering via sponsring. 
Vad gäller tillståndsdelen föreslås att Polisen kommer dit och ser om detta kan genomföras, 
förutsatt att det sker inom skjutområdena. 
Slutligen konstateras att denna skjutform är oerhört underhållande och kommer att locka fler skyttar
till banan.

Styrelsens svar:
Motionen anger stor optimism och framåtanda i syfte att locka både jägare och andra 
skytteintresserade till Halmstad Hagelbana.

Styrelsen måste konstatera att förutsättningar saknas för att få till stånd en sportingbana enligt 
motionärens förslag. Skälen till detta är flera:

 De främsta skälen är att arrendeavtalen med Fortifikationsverket och Halmstads kommun 
gäller för endast ett år i taget vilket gör det riskfyllt att uppföra en anläggning som medför 
stora investeringar.

 Båda fastighetsägarna föreskriver i arrendekontrakten att ny byggnad ej får uppföras inom 
arrendeområdet, ej heller rätt för arrendatorn att göra tillbyggnad på eller på annat sätt 
förändrad befintlig byggnad.

 I ändamålsparagrafen, § 4, i gällande stadgar ges inte stöd för att jaktvårdskretsen ska verka 
för eller ta ansvar för uppförande av en anläggning av den typ som föreslås i motionen.

 Verksamheten ska främst vara inriktad på att ta tillvara medlemmarnas intressen genom att 
bland annat skapa goda möjligheter för träning och för jakt. Detta får anses bli tillgodosett 
genom den befintliga anläggningen Halmstad Hagelbana.

Styrelsens förslag till årsmötet:
- att ej bifalla motionen då förutsättningarna bedöms saknas för att få till stånd en anläggning 

så som den presenteras i motionen;
- att likväl överlämna förslaget till styrelsen med uppdrag att undersöka möjligheterna för att 

inom den befintliga anläggningen få till stånd en sportingbana i begränsad omfattning.
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