
 

 
 

 

 
Verksamhetsberättelse för Ljungskile Jaktvårdskrets 2018. 

 

Styrelsen och kretsen har gjort sitt bästa för att under 2018 arbeta för kretsen och medlemmarnas 

bästa och för att följa länsföreningens målsättningar. Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. 

Kretsen har från 2017 till 2018 ytterligare ökat medlemsantalet 200 medlemmar. 

Kretsen har haft representanter som medverkat på kretskonferens 14 november i Folkets Hus i 

Trollhättan och Jägareförbundets länsförening Västra Götaland Väst årsstämma 4 april på Bohusläns 

Museum i Uddevalla 
 

Styrelsens sammansättning: 

Maria Bäckman, ordförande 

Erik Johansson, v. ordförande 

Håkan Eriksson, sekreterare 

Stefan Andersson, kassör 

Gert Elgebäck, ledamot 

Håkan Ekström, ledamot 

Joel Eriksson, suppleant 

Gunnar Johansson, suppleant 

 

          UNGDOMSGRUPPEN 

          Bestått av: Jakob Lundberg, Joel Eriksson och Per Andersson-Hultgreen. 

Under 2018 har ungdomsgruppen haft time out och därför har inga aktiviteter ägt rum. 
 

SKJUTBANAN   

Vintern höll sitt grepp länge under början av 2018. Städdagen genomfördes den 8 april med 

kort varsel, trots det var det nio personer som i den efterlängtade solen röjde och städade 

upp inför banans öppnande. Kretsen bjöd på korv och fika. 

Banorna har varit flitigt utnyttjade med event och träningsskytte.  

Joel Eriksson har även den här säsongen haft duvbanan öppen på onsdagar för allmänt 

skytte. Stort tack till Joel för det arbetet. 

Deltagare från Jägarskolorna har genomgått övningsskytte och uppskjutning. Älgbanan har 

fungerat bra och varit flitigt använd.  

Tyvärr slutade duvkastaren på trappbanan fungera. Det blev ett akutläge mitt i säsongen och 

styrelsen fick fatta beslut om inköp av ny kastare till en kostnad av 40,000 kr. 

Tack till Erik Johansson som är vår banansvariga. 

Ett annat negativt besked vad gäller vägen till skjutbanan kom då gamla Resteröd skola bytte 

ägare. Den nya ägaren tillåter inte biltrafik på vägen och ställde då släpkärra och sedan bilar 

i vägen. Ordförande Maria Bäckman pratade med den nya fastighetsägaren om att få köra 

upp material till duvbanan vilket verkade vara ok.  
            
 

          ARRANGEMANG 

      TJEJSKYTTE 

26 maj anordnade kretsen ”Tjejskytte”. I Strålande sol och 28 graders värme 

mötte 5 stycken tjejer upp till en heldag med skytte. Som skjutinstruktör 

lånades Arne Isaksson in. 

 Dagen började med morgonfika och genomgång av dagen. Första 

övningsskyttet var på ”Jaktriggen”. Ballonger blåstes upp och sattes upp på 

figurerna. Tyvärr var det helt vindstilla så att träffa ballongerna med -22:an 

mötte inte någon större svårighet. 

Efter den träningen vankades det lunch. Nästa steg var att träna sving. 

Figurerna sattes upp igen och nu blev det svettigt. Med Arne som 

instruktör gällde det att öva och att inte ge upp, ”Fantomen är hård mot 

de hårda”, och bättre och bättre gick det. Dagen avslutades med 

duvskytte med Arne bakom ryggen som rättade till och berömde. 

Värmen tog ut sin rätt och dagen avslutades med fika och fem svettiga 

och nöjda kvinnor. 

Tack till Arne, killarna-Joel, Gert,  

Håkan B som passade upp och  

servade under dagen. 
 



 

 

 

ROTARYBESÖK 

29 maj var det ett glatt gäng från Rotary Ljungskile på duvbanan och provade på skytte. 

I skönt kvällsväder sköts det och smakade bra med mat och fika. 

Tack till Stefan, Ronny och Erik som hjälpte till under kvällen 
 

Bondens Dag 

Kretsen deltog inte under dagarna på Bondens Dag. Det på grund av att det var svårt att få 

ihop folk som kunde täcka upp de två dagarna och att det skulle bli en utgift för kretsen utan 

några inkomster.  
 

KRETSMÄSTERSKAP (KM) 

Gick av stapeln den 4 augusti i soligt och varmt väder. Många var det som deltog. Kretsen 

bjöd alla medlemmar på gratis skytte och som förtäring blev det potatissallad och kassler. 

Det blev en härlig och rolig dag.  
 

Bredfjällsdagen  

den 29 september deltog kretsen med Friluftsfrämjandet Ljungskile, Ljungskile   

Hembygdsförening och Ljungskile Friluftsklubb. Nu hade värmen givit vika och fjället visade 

sig inte från sin bästa sida.  

Maria Bäckman hade svamputställning med svampskola.  

 

 

 

 

 

 

Erik Johansson, Ronny Holm, Stefan 

Andersson, Håkan Bäckman pratade jakt, vilt och jaktvårdskretsen samt Vilda 

lådan med skallar, horn och uppstoppade djur var uppskattad av både barn och 

vuxna. 

 Håkan Ekström med sina två härliga hundar, Tor och Tyke pratade och 

informerade om viltolyckor och eftersök. Som vanligt drog de fyrfota vännerna 

många barn som ville klappa och kela. 

 
 

LJUNGSKILE KRETSJAKTLAG 

Inför jaktåret 2018 började två nya hundförare, Mikael Ström och Johan Persson, i 

kretsjaktlaget. Ny mark och tre nya jaktkamrater tillfördes till laget. 

Det har varit en rolig och intensiv jaktperiod. 
 

Kretsens verksamhetsstöd hos Studiefrämjandet betalade en Jaktledarutbildning för kretsens 

jaktledare Tobias Fredriksson. 
 

Dagkortsansvariga: Stefan Andersson och Pär Andersson Hultgreen 
 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

Ordförande har ordet 
 

Åren går fort och det är åter dags för Ljungskile jaktvårdskrets årsmöte. Varje år är en ny och rolig 

utmaning och känner mig otroligt glad och hedrad att som ordförande varit med att leda kretsen 

framåt. 

Det har hänt en hel del roliga och positiva saker i kretsen, bl.a. var det första året med ”Tjejskytte. 

Jag hoppas att tillsammans med medlemmar och styrelse fortsätta att utveckla kretsens arbete. 

Kretsen har fått ett flertal nya medlemmar som är yngre och som visar en ambition att vara med 

och föra kretsen framåt. Ensam är inte stark och tillsammans kan vi anamma och genomföra nya 

och goda idéer. 
 

Jag vill till sist rikta ett stort, stort TACK från hela mitt hjärta till medlemmar och ledamöter i 

styrelsen för allt arbete som ni har lagt ner på kretsen under 2018. Utan er hade det inte blivit 

mycket av det goda gjort och ingen skjutbana som har varit öppen. 
 

Ett tack till Studiefrämjandet och Svenska Jägareförbundet som stöttar oss i vårt arbete i form av 

verksamhetsbidrag, utbildningar och kretsbidrag. 

 
 

Livet är som en bok, du kan inte ändra de sidor som redan är skrivna, men du kan börja på ett 
Nytt Kapitel 

 

Med värme och kraft från er alla är det här något vi kommer att klara inför 2019. 
 

 

Uddevalla 8 januari 2019 

 

Maria Bäckman, Ordförande Ljungskile Jaktvårdskrets 


