
 

 
 

 

 
Verksamhetsberättelse för Ljungskile Jaktvårdskrets 2019. 

 

Styrelsen och kretsen har gjort sitt bästa för att under 2019 arbeta för kretsen och medlemmarnas 

bästa och för att följa länsföreningens målsättningar. Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. 

Kretsen hade i juli 175 medlemmar och 31 december var vi uppe i 195 medlemmar. En härlig 

ökning. 

Kretsen har haft representanter som medverkat på kretskonferens 20 november i Folkets Hus i 

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

Museum i Uddevalla. 

Kretsen har även betalat utbildning i Eftersök för Håkan Ekström som är eftersöksjägare för 

Ljungskile. 
 

Styrelsens sammansättning: 

Maria Bäckman, ordförande 

Erik Johansson, v. ordförande 

Gert Elgebäck, sekreterare 

Stefan Andersson, kassör 

Joel Eriksson, ledamot 

Håkan Ekström, ledamot 

Marie Höjer-Stövind, suppleant 

Gunnar Johansson, suppleant 

 

         

         VILTDATA 

I samverkan med Ljungskile Älg- och Kronhjortsskötselområde så har skjutet övrigt vilt         

rapporterats in under jaktåret. Bra resultat blev det, ca 98 % vilket kretsen och 

skötselområdet fick beröm för från vår Länsförening. 
 

          UNGDOMSGRUPPEN 

          Bestått av: Jakob Lundberg, Joel Eriksson och Freddy Stövind. 

Under 2019 har ungdomsgruppen haft flertal möten och genomförde en lyckad dag för 

ungdomsskytte med 11 deltagare. Kretsen bjöd på korv, bröd och fika. 
 

SKJUTBANAN   

Städdagen genomfördes den 30 mars med mulet, kallt och 

blåsigt väder röjde och städades det upp inför banans 

öppnande. Kretsen bjöd på korv och fika. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Under 2019 fick det även byggas trappor från 50-meters banan,    

uppför berget till duvbanorna då vi inte har tillåtelse att få köra på vägen upp till duvbanorna. 

Mats Jakobsson har under året lagt ner tid och kraft på att få till en uppgörelse med 

fastighetsägaren, men det har varit hårdnackat nej från fastighetsägaren. Tack till Mats som 

så enträget har försökt. 

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.  

Den nya duvkastaren har fungerat alldeles utmärkt.  

Stig Strandberg hjälpte styrelsen att ansöka medel för kostnaden av den nya kastaren hos 

Göteborgs Jaktsällskaps Stiftelse. 

En fin julklapp kom till kretsen att det beviljades 20,000 kr för kastaren. 



Vi tackar tusenfalt Göteborgs Jaktsällskaps Stiftelse för den ekonomiska bidraget och ett stort 

tack till Stig Strandberg för hjälpen. 

Ekonomin har också blivit bättre sedan Swish infördes på skjutbanan. 

29 september gicks skjutbanan igenom inför vinteruppehållet. 

Ett stort, stort tack till alla som har gjort det möjligt att under ytterligare ett år har fått det 

att fungera på skjutbanan. 
 

          ARRANGEMANG 
 

           SKYTTEDAG FÖR MEDLEMMAR 

1 juni anordnade kretsen skytte för medlemmar i kretsen. Dagen bjöd till att börja med regn 

och blåst. Trots vädrets makter var det en hel del som ändå slöt upp. Det sköts på ballonger 

som satts upp på figurerna på jaktriggen. Även duvkastarna gick varma. Vädret blev under 

dagen bättre och det bjöds på korv, bröd och fika. 
 

KRETSMÄSTERSKAP (KM) 

Gick av stapeln den 3 augusti i  

soligt och varmt väder. Många  

var det som deltog. Kretsen bjöd alla  

medverkande på korv, bröd och fika. Det blev  

en härlig och rolig dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           SVAMPUTFLYKTER 

24 augusti, 21 september genomfördes för första gången genom kretsen svamputflykter. 

Många deltagare kom och vädrets makter var verkligen med oss med värme och strålande 

sol. Det kom deltagare från både Göteborg och Borås. Frågan kom då upp var dom hade 

hittat arrangemangen om svamputflykter? Via nätet, så Ljungskile 

jvk blev känt en bra bit utanför Ljungskile. 

Mycket svamp hittades det som gicks igenom efter en god och 

välbehövligt fika. 

 

 

 

 

 

Ledare, Svampkonsulent Maria Bäckman ledde utflykten och som även 

informerade om kretsen och jakt. 
 

BREDFJÄLLSDAGEN 

28 september deltog kretsen med Friluftsfrämjandet Ljungskile, Ljungskile   

Hembygdsförening och Ljungskile Friluftsklubb på Bredfjällsdagen. Vi hade arrangemang som 

information om Eftersök, Vilda lådan och svamputställning med svampskola. Nu hade värmen 

givit vika och fjället visade sig inte från sin bästa sida, blåsigt och regnigt. 

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 viltolyckor och 

eftersök. Som vanligt drog de fyrfota vännerna många barn som ville klappa och kela. 



 
 

 

 
 

Ordförande har ordet 
 

Året går fort och vi lägger ytterligare ett verksamhetsår till handlingarna. Varje år är en ny och rolig 

utmaning och jag känner mig otroligt glad, stolt och hedrad av att som ordförande varit med om att 

leda kretsen framåt. 

Det har hänt en hel del roliga och positiva saker i kretsen, det var första året med Svamputflykter 

och Allmänt skytte för medlemmar, ungdomsgruppen har kommit igång och har haft skjutträff för 

ungdomar, ekonomin för skjutbanan som blivit bättre tack vare införande av Swish och ett 

överraskade ekonomiskt bidrag från Göteborgs Jagtsällskap Stiftelse kom. 

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.  
 

Jag vill som ordförande till sist rikta ett stort, stort TACK från hela mitt hjärta till medlemmar och till 

ledamöter i styrelsen för allt arbete som ni har lagt ner på kretsen under 2019. Utan er hade det 

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

Ett tack till Studiefrämjandet, Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse och Svenska Jägareförbundet som 

stöttar oss i vårt arbete i form av verksamhetsbidrag, utbildningar, ekonomiskt stöd och kretsbidrag. 

 
 

Det är bara tillsammans vi kan bli bättre. 
 

Med värme och kraft från er alla tar vi nya tag inför 2020 
 

 

Uddevalla 11 januari 2020 

 

Maria Bäckman, Ordförande Ljungskile Jaktvårdskrets 


