
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Ljungskile Jaktvårdskrets 2017. 

Styrelsen och kretsen har gjort sitt bästa för att under 2017 arbeta för kretsen och medlemmarnas 

bästa och för att följa länsföreningens målsättningar. Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. 

Kretsen har från 2016 till 2017 ökat medlemsantalet från 183 till 200 medlemmar. 

Kretsen har haft representanter som medverkat på kretskonferens och Länsföreningens årsstämma 

UNGDOMSGRUPPEN 

Bestått av: Håkan Ekström, Pär Andersson Hultgreen, Lill Erik Johansson, Joel Eriksson och 

Sarah Brunius. Gruppen har haft ett möte och anordnat ungdomsskytte i juni med Jaktriggen 

och duvskytte. Kretsen bjöd på grillad korv och fika. Arrangemanget var välbesökt av 

ungdomar med föräldrar.  
 
 
 
 
 
 

SKJUTBANAN 

En vacker marsdag var det städning och iordningställande inför öppnande av banan. Det 

röjdes, grävdes, krattades. Boden på duvbanan fick en röjning, nya gardiner och en ordentlig 

städning. Uppslutningen till arbetsdagen var mycket god. Det blir fler och fler som vill vara 

med och arbeta. Kretsen bjöd på korv och fika. 

Banorna har varit flitigt utnyttjade med event och träningsskytte. Deltagare från Jägarskolan 

Uddevalla har genomgått övningsskytte och uppskjutning. 

Den elektroniska älgen fick ny målbild. Älg banan har fungerat bra och varit flitigt använd. 

Sista biten av vägen till duvbanan blev iordninggjord under sommaren. 

På onsdagar under senvåren hade Joel Eriksson bemanning på duvbanan för dem som 

önskade övnings skjuta. 

I slutet av juli var duvbanan bemannad för de som önskade övnings skjuta på Jaktriggen. 

Dåligt väder var det, men arrangemanget drog ändå folk. 
 

KRETSMÄSTERSKAP (KM) 

Gick av stapeln den 5 augusti. Kretsen bjöd alla medlemmar på gratis skytte. Styrelsen 

skickade personliga brev till personer boende i Ljungskile som tagit sin Jägarexamen under 

våren 2017. De blev inbjudna till KM då de fick information om kretsen, fick möjlighet att 

träffa medlemmar och jägare. Tyvärr lös kvinnorna med sin frånvaro. En kvinna deltog. 

Kretsen bjöd alla på korv med bröd och fika. Det blev en härlig och rolig dag. 
 

TILLSYN AV MILJÖN PÅ SKJUTBANAN FRÅN KOMMUNEN 

Under våren gjorde kommunen tillsyn på banan. Några anmärkningar vilket ledde till att 

styrelsen fick göra en egenkontroll. 
 

ÖVRIGA ARRANGEMANG OCH UTBILDNINGAR 

Utbildning på Jaktriggen, nytt övningsskytte ägde rum den 8 april i strålande väder på 

skjutbanan. Studiefrämjandet Bohuslän Norra hade köpt in den och Niclas Kilhage från 

Studiefrämjandet Örebro/Värmland var nere och utbildade ledare. 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning till skjutinstruktörer. Kretsen beslöt att utbilda Joel Eriksson och Sara Brunius 

till nya skjutinstruktörer till kretsen för att vara till hjälp på skjutbanan. Utbildningen 

bekostades av kretsens verksamhetsstöd hos Studiefrämjandet. 
 

 

 

 

 



 

Bondens Dag på Backamo genomfördes med härligt väder under helgen  

2–3 september. Arrangemanget genomfördes på samma plats som 2016 tillsammans med 

Björns Jakt och Fiske. Kretsen medverkade med skjutsimulator, försäljning av holkar/fällor, 

informerade om vad en eftersöksjägare gör och i samband med det delade ut 

markeringsremsor och informationsbroschyrer, en hel del anmälningar till Jägarexamen kom 

in, informationsbroschyrer om jakt, vilda djur och skogens skafferi hade en strykande 

åtgång. 

Arrangemanget gav ett tillskott till kretsens kassa ? 

Bredfjällsdagen den 30 september var kretsen med på Bredfjället efter en inbjudan från                 

Friluftsfrämjandet Ljungskile. Maria Bäckman hade svamputställning med svampskola. Erik 

Johansson och Ronny Holm medverkade från kretsen och Janne Karlsson, ungdomsansvarig 

Jägareförbundet Västra Götaland Väst informerade om jakt och kretsen. Vilda lådan med 

skallar, horn och uppstoppade djur var också inlånad från länsföreningen. Vilda lådan var 

uppskattad av både barn och vuxna.  

 

 

 

Lill Erik Johansson och Håkan Ekström deltog med hundar och information om att vara 

eftersöksjägare. Många var intresserade och naturligtvis drog deras hundar många barn till sig 

för kel och bus. 

 

  

 

 

 
 

 LJUNGSKILE KRETSJAKTLAG 

Kretsens jaktlag bildade förening inför jaktåret 2017.  Till ordförande för Ljungskile                 

Kretsjaktlag valdes Tobias Fredriksson. Till ny jaktledare för kretsjaktlaget blev Tobias 

Fredriksson och som behjälpliga jaktledare blev Stefan Andersson och Pär Andersson 

Hultgreen. 

 Dagkortsansvariga: Stefan Andersson och Pär Andersson Hultgreen 

 

Ordförande har ordet 

Jag har nu avverkat ytterligare ett år som ordförande i Ljungskile Jaktvårdskrets. Det här året har 

också varit ett roligt och lärorikt verksamhetsår.  

Det har hänt en hel del roliga och positiva saker i kretsen som jag hoppas kan fortsätta att utveckla 

kretsens arbete. Kretsen har fått ett flertal nya medlemmar som är yngre och som visar en ambition 

att vara med och dra kretsen framåt. Ensam är inte stark och tillsammans kan vi anamma och 

genomföra nya idéer. 

Jag vill till sist rikta ett stort, stort TACK till medlemmar och ledamöter i styrelsen för allt arbete som 

ni har lagt ner på kretsen under 2017. Utan er hade det inte blivit mycket av det goda gjort. 

Låt alltid ljuset i era hjärtan fortsätta att lysa. 

Ett tack till Studiefrämjandet som vi får Verksamhetsstöd av och som tillsammans med 

Jägareförbundet tar fram utbildningar. 

Uddevalla 1 januari 2018 

Maria Bäckman 

Ordförande Ljungskile Jaktvårdskrets 


