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VERKSAMHETSPLAN 2019 

 
Styrelsen för Norrorts Jaktvårdskrets får härmed avge följande verksamhetsplan för 2019 

 

EFTERSÖK 
Under 2019 kommer vi satsa på utbildning, kunskap och säkerhet. 

Vi startar en träningsgrupp för NVR-anslutna eftersöksjägare som träffas 1 gång i veckan 

och tränar tillsammans. 

 

HUND 
Ser framemot en ny härligt hundträningssäsong och har som målsättning att kunna 

erbjuda flera träningstillfällen 2019. Även undersöka intresset för apportörer. 

 

 

ROVDJUR 
Arbetet med att hålla oss informerade om rovdjuren i kretsen och länet kommer att fortgå. 

 

 

UNGDOM 
Målsättningen för verksamheten är dels att skapa förutsättningar för befintliga 

ungdomsmedlemmar att etablera och utveckla sitt jaktintresse och dels att öka intresset 

för jakt och viltvård bland kretskommunernas ungdomar (13-25 år) generellt i syfte att 

skapa en bas för en fortsatt god jakt och viltvård i samklang med det övriga samhället.  

 

Planerade aktiviteter för året: 

- Genomföra ungdomsskytte 

- Sommarläger, ungdomsjakter 

- Subventionera jägarexamenskurs 

 

 SKYTTE/ UTBILDNING 

 
Verksamheten skall ha ett fortsatt offensivt och engagerat arbetssätt och en strävan skall 

riktas mot en ökad kompetens för våra etablerade medlemmar såväl som nytillkomna 

jägare.  Våra satsningsområden hoppas vi skall spegla de behov som våra medlemmar har 

visat i de tidigare genomförda aktiviteterna. 

 

Följande aktiviteter är planerade för 2019 

- Skytte i biograf inomhus för samtliga medlemmar vid sex tillfällen under våren 

samt 2 tillfällen under hösten. 

- Jägarexamenskurs  

- Vilthanteringskurs 

- Styckningskurs och kurs i korvtillverkning 
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SKYTTE/ UTBILDNING 

 

 

Länsvisa utbildningar utanför kretsen 

 

- ÄSO, ÄFG och VFD 

- Vård i det vilda. 

- Jaktledare 

- Jägarexamen: Kompetensutveckling inom följande områden: Skjutbanor, 

provledare, cirkelledare Jägarskolan. 

- Jaktskytte: Kompetensutveckling inom följande områden: Skjutledare, 

länsinstruktör i skytte 

 

JAQT 
Övningsskytte i kretsens regi både utomhus och inomhus kommer att ordnas under året.  

 

HEMSIDA, FACEBOOK, NYHETSBREV 
 

Hemsidan skall alltid hållas uppdaterad, relevant och intressant. Vi satsar på att bibehålla 

besöksantalet under 2019.  

 

Facebookgruppen skall hållas uppdaterad, relevant och intressant. Kretsens styrelse skall 

vara responsiva i interaktionen med gruppens medlemmar. Vi jobbar vidare under 2019 

med att få upp gruppens medlemsantal till 200. 

 

Publicering av evenemang på hemsidan skall alltid efterföljas av ett nyhetsbrev till 

kretsens medlemmar samt nyhet i Facebookgruppen, med syfte att nå ut till så många 

medlemmar som möjligt, synliggöra kretsens aktiviteter och säkerställa fullbokade 

evenemang.  

 

Vi kommer under 2019 försöka få upp antalet mottagare av nyhetsbrevet till 1200 

personer, motsv cirka 75% av kretsens totala antal medlemmar. 

 

Kretsens officiella e-post-brevlåda (norrort@abkrets.se) skall vittjas frekvent och 

inkommande e-post skall besvaras så fort som möjligt. Vi skall uppfattas som en aktiv 

krets genom en responsiv och nära dialog med våra medlemmar. 

 
 

 

 


