
 

 
 

 

 
Verksamhetsberättelse för Ljungskile Jaktvårdskrets 2020. 

 

Året 2020 har varit ett år som inte liknat något annat i modern tid. Sverige och resten av världen 

drabbades av pandemin Covid-19. Styrelsen och kretsen har trots det jobbat och gjort sitt bästa för  

för kretsen och medlemmarnas bästa och för att följa länsföreningens målsättningar. Styrelsen har 

haft 8 protokollförda möten som genomförts digitalt via Skype och Teams 

Kretsen har i januari 205 medlemmar. En härlig ökning. 

Kretskonferensen blev inställd på grund av Corona. Jägareförbundets Länsförening Västra Götaland 

Väst årsstämma blev på grund av Corona framflyttad till 28 maj och genomfördes utomhus vid 

Ulkeröds gård. Endast en representant från varje krets fick närvara. Gert Elgebäck representerade 

Ljungskile jaktvårdskrets. Som representant till styrelsen i Jägarcentrum har från Ljungskile 

jaktvårdskrets Gert Elgebäck varit invald. 
 

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. 

På grund av Corona pandemin så har ungdomsaktiviteterna legat nere för att förhindra 

smittspridning. 
 

SKJUTBANAN   

Arbetsdagarna 21 och 28 mars kunde genomföras efter extra planering på grund av Corona 

så att avstånd kunde hållas. Det röjdes och städades upp inför duvbanans öppnande 

onsdagen den 8 april och älgbanans öppnande. Kretsen bjöd på korv och fika. Totalt 

medverkade 23 medlemmar som styrelsen tackar på det varmaste. 

17 maj städades och röjdes det på älgbanan. 

Under september månad lade Håkan Bäckman in ny golvmatta i boden på älgbanan. Mattan 

skänktes av Leif Frisk i företaget ”Golvet”. Vi tackar dom allra ödmjukats för både matta och 

arbete.  

Ytterligare bord med bänkar till älgbanan byggdes av Joel Eriksson och Erik Johansson för att 

kunna erbjuda fler sittplatser så avstånd skulle kunna hålla avstånd. Vi tackar Joel och Erik 

för det 
 

Vägen som gräsklipparen körs upp till duvbanan fick iordningsställas för biltrafik för leverans                                      

av material till duvbanan. Åke Andersson ställde upp med både arbete och traktor för att 

först få vägen utgrävd och breddad och sedan lade dit och plattade till det nya materialet. 

Mats Potinder ställde upp med transport av materialet och företaget som Mats jobbar för 

AGB, A. Olsson Grund & Betong AB ställde upp med materialet. Det var många tegelstenar 

som lyftes från styrelsens axlar genom den här hjälpen som var så betydelsefull för kretsen. 

Ljungskile jaktvårdskrets tackar medverkande för nya vägen tusenfalt. 

 

Två event har vi också haft på duvbanan. Båda dagarna bjöd på fint väder, härligt skytte 

med avslutande grillning. 
 

Ekonomin har också blivit bättre sedan Swish infördes på skjutbanan. 

4 oktober var det dags att gå igenom skjutbanorna inför vinteruppehållet. 
           
 



 
 
 
 

 

 

 

ARRANGEMANG 
 

           SKYTTEDAG FÖR MEDLEMMAR 

3 juni var det planerat skytte för medlemmar i kretsen som tyvärr fick ställas in på grund av 

Corona. Likaså tjejskyttet fick ställas in. 
 

KRETSMÄSTERSKAP (KM) 

Gick av stapeln den 1 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 som trots Corona gick att genomföra då det var efter sommaren. 
 

           SVAMPUTFLYKTER 

22 augusti och 12 september var det planerat svamputflykter. Då det på grund av Corona 

inte kunde erbjudas samåkning blev det 22 augusti 6 deltagare. 

12 september fick ställas in för då drog det in ett otroligt regnväder. 

Mycket svamp hittades 22 augusti som gicks igenom efter en god och välbehövligt fika. 

Ledare, Svampkonsulent Maria Bäckman ledde utflykten och som även informerade om 

kretsen och jakt. 
 

BREDFJÄLLSDAGEN 

26 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 även det här året, 

men trots dåligt väder var tillströmningen från allmänheten stor. 

Janne Karlsson ungdomsansvarig i vår Länsförening medverkade med bl.a. Vilda lådan. 

Ronny Holm, Gert Elgebäck, Håkan Bäckman från kretsen pratade jakt, vilt och jaktvård, 

skallar, horn och uppstoppade djur tillsammans med Janne Karlsson vilket var uppskattad av 

både barn och vuxna. 

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

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

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Kretsen Grävlingsfälla har varit utlånad flera gånger under säsongen.  

 
 

 
 

 
 
 

 

Håkan Ekström, Gert Elgebäck, 
Ronny Holm, Janne Karlsson och 
Håkan Bäckman vid  
”Vilda Lådan” 

Jägare och Eftersöksjägare 
Håkan Ekström med sina 
fyrfota vänner Tor och 
Tyke. Två tjejer som 
gosade. 

En hel del svamp blev det till 
den lilla utställningen. Maria 
Bäckman pratade och lärde ut 
om svamp 



 

 
 
 

 
 

 
Ordförande har ordet 

 

Året 2020 har varit ett år som inte varit likt något annat. Det var det året Sverige och 

övriga världen fick känna av viruset Covid-19-Corona. Att det skulle drabba världen så 
kastrafofalt var det ingen som kunde ana. Det mesta sattes ur spel. Vi fick börja att ställa 

om på ett sätt ingen skulle trott. 
 
I skrivande stund är vi inne på andra året med Corona och när jag blickar tillbaka så är det 

mycket nytt vi alla har fått lära oss. Digitala möten istället för fysiska, hålla avstånd, 
karens och mycket mer. Utbildningar, resor och mycket mer fick ställas in. Att semestra 

hemma fick en helt annan innebörd. Gamla och folk i riskgrupper blev isolerade. Många 
miste sina nära och kära. 
 

Det sista och stora arrangemanget 2020 som kretsen hann och genomföra innan Corona 
slog till på allvar var årsmötet med 80-årsjubileet i februari. Det pratades gamla tider och 
det lästes upp från gamla protokoll. 
 

Allt som kretsen arrangerade under 2020 var utomhus så det mesta gick att genomföra. Vi 
fick trots det ställa in några arrangemang. 

Duvbanan på onsdagar lockade många skyttar under 2020. Där det per automatik är 
avstånd när var och en står på sina plattor. 
 

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

under 2021. 

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 2020. 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, ekonomiskt stöd och kretsbidrag. 

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

medverkat så vi har kunnat fått det att fungera på skjutbanan. 
 

Till sist vill jag att vi skänker en tanke till de medlemmar som under 2020 lämnade oss och deras 

anhöriga. 
 

 
Det är bara tillsammans vi kan bli bättre. 

 

Med värme och kraft från er alla tar vi nya tag inför 2021 
 
 

Uddevalla 17 januari 2021 
 

Maria Bäckman, Ordförande Ljungskile Jaktvårdskrets 


