
 

 
 

 

 
Verksamhetsberättelse för Ljungskile Jaktvårdskrets 2021. 

 

Året 2021 har ännu varit ett år som inte liknat något annat i modern tid. Sverige och resten av 

världen fortsatte att drabbades av smittspridning av Covid-19 och dess mutationer. Styrelsen och 

kretsen har trots det jobbat och gjort sitt bästa för kretsen och medlemmarnas bästa och för att 

följa länsföreningens målsättningar. Styrelsen har haft 5 protokollförda möten som genomförts 

digitalt via Teams. Den 25 januari 2022 kunde vi äntligen ha vårt första fysiska möte på nästan två 

år. Styrelsen har också hållit kontakt under året via mail och sms tekniken ”Supertext”. 
 

Kretsen har i januari 2022 208 medlemmar. En härlig ökning. 
 

• Ordförande Kretskonferensen genomfördes digitalt via Teams 29 september med inbjudna 

kretsordföranden.  

• Kretskonferens för jaktvårdskretsar 1 december 2021 i Folket Hus i Trollhättan. Joel Eriksson, 

Gunnar Johansson och Gert Elgebäck deltog från styrelsen i jaktvårdskretsen. 

• Jägareförbundets Länsförening Västra Götaland Väst årsstämma 7/4 2021 blev på grund 

Corona digital via Teams. Den huvudsakliga frågan var de nya jaktiderna. 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 94 % vilket kretsen och 

skötselområdet fick beröm för från vår Länsförening. 
 

          UNGDOMSGRUPPEN 

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

18 september hade Ungdomsgruppen ett arrangemang med 

ungdomar på duvbanan. 

Ungdomarna fick lära sig säker vapenhantering, laddning av -

22: a, sittande skytte mot pappfigurer och prova på 

hagelskytte. 

 

    
 

 

Kretsen bjöd på grillad korv och fika. En 

härlig dag med bra väder. 

Deltog gjorde 7 ungdomar med föräldrar så 

till sist var det ett 20-tal närvarande. 

 

 

 

 

 

 

 

15 januari var det Ungdomsjakt på småvilt på Norra Fjället som Ungdomsgruppen hade 

planerat. 

Ljungskile Kretsjaktlag ställde upp och hjälpte till med jägare som satt med ungdomarna, 

tände brasa för att grilla korv och hundförare som släppte sina hundar. Inget blev skjutet fast 

ändå spännande då hundarna fick upp rådjur. 

Joel visar och instruerar 
en av de medverkande 

ungdomarna i 
hagelskytte. 

Jakob och Freddy visar 
säkerhet, laddning och hur 
skyttet skall gå till på 
figurerna 



 
 

 

 

 

 

SKJUTBANAN   

Arbetsdagen den 20 mars genomfördes i bra väder med 20 tal medlemmar som medverkade. 

Det röjdes och städades upp inför skjutbanans öppnande för säsongen. Kretsen bjöd på korv 

och fika. 

Onsdagskvällarna på duvbanan var väldigt välbesökta. Det sköts, fikades och pratades och 

turen med vädret var med oss. 

En grupp från Jägarskolan Uddevalla var på banan och övningssköt under ledning av 

skjutinstruktör Joel Eriksson.  

Under vecka 31 gick älgbanan sönder och stod stilla ca två veckor vilket medförde ett 

avbräck i Jägarskolan och de bokningar som var gjorda. 

Tack vare duktiga medlemmar som lade ner både tid och kraft lagades älgbanan och allt 

kördes som vanlig igen. 
 

ARRANGEMANG 

            
KRETSMÄSTERSKAP (KM) 

Gick av stapeln den 7 augusti i varmt väder.  

Tyvärr fungerade inte älgbanan så det blev KM på Trapp och Skeet. 

Ca 18 medlemmar kom och deltog. 

Kretsen bjöd alla medverkande på korv, bröd och fika. Det blev  

en härlig och rolig dag. 

 

Lördagen 5 juni företagsevenemang: Mats Pontinder varit med och anordnat för sitt jobb, 

AGB, A Olsson Grund och Betong AB. Började på älgbanan och fortsättning på duvbanan. I 

pausen blev det hamburgare med tillbehör.  
 

           BREDFJÄLLSDAGEN 

25 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.  

I år var vädret mer på vår sida då det var uppehåll, soligt fast blåsten 

fanns där. Tillströmningen från allmänheten var stor, ca ett par 

hundra besökare deltog. 

Håkan Bäckman, Erik Johansson och Joel Eriksson från kretsen 

pratade jakt, vilt och jaktvård, skallar, horn och uppstoppade djur 

vilket var uppskattad av 

både barn och vuxna. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Kretsen Grävlingsfälla har varit 

utlånad flera gånger under 
säsongen.  

 

 

Lite uppe till vänster står Håkan 
Ekström omringad av både jägare och 
ungdomar. 
Håkan pratar och informerar om 
Eftersök med sina tre hundar, Tor,Tyke 
och valpen Oden 

  

Från vänster: Erik Johansson, Joel Eriksson 
och Håkan Bäckman som visar och informerar 
om Vilda lådan. 

Svampkonsulent Maria Bäckman 
tillika kretsens ordförande visar 
och pratar om svamp. 



 

 
 

Ordförande har ordet 
 

Inför året 2021 hoppades vi alla att smittspridningen av Covid-19 skulle gett sig och vi 
skulle kunna leva ett någorlunda liv igen. Vaccinationerna hade börjat och fler och fler hade 

blivit vaccinerade vilket fick smittspridningen att minska. Det blev ändå att hålla avstånd, 
träffas i mindre grupper och att ha digitala möten och träffar i förenings och 
utbildningsvärlden. Uppfinningsrikedomen tog aldrig ledigt för att ändå kunna träffas. 

 
I skrivande stund är vi inne på tredje året med Corona och dess mutationer fast det som 

ändå är glädjande är att det stundar ljusare tider. 
Vi tittar framåt för ytterligare ett nytt år i Ljungskile Jaktvårdskrets med arrangemang både 
på och utanför skjutbanan. 
 

Så därför Jag hoppas att tillsammans med medlemmar och styrelse fortsätta att utveckla 
kretsens arbete under 2022. 

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

Till sist vill jag som ordförande I Ljungskile Jaktvårdskrets rikta ett stort, stort TACK från 
hela mitt hjärta till medlemmar och till ledamöter i styrelsen för allt arbete som ni har gjort 
och lagt ner på kretsen under 2021. Utan er hade det inte blivit mycket av det goda gjort 

och ingen skjutbana som har varit öppen. 
Det är lätt att vara ordförande i en jaktvårdskrets med medlemmar som välvilligt ställer 

upp och hjälper till och en styrelse med härliga och arbetsvilliga ledamöter. 
 
Ett tack till Svenska Jägareförbundet Västra Götaland Väst 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. 
 

En jaktmedlem i kretsjaktlaget sa en gång att: 

 
”Laget före jaget” 

(Det är så rätt.) 

Det är tillsammans vi kan bli starka och bli bättre 

 
 

 

Med värme och kraft från er alla tar vi ytterligare nya tag 2022 med hopp om mer aktiviteter. 
 
 

Uddevalla 2 februari 2022 
 

Maria Bäckman, Ordförande Ljungskile Jaktvårdskrets 


