
Elmia Game Fair Skåne på Ellinge Slott den 27-28 augusti 
Jägareförbundet behöver funktionärer som kan hjälpa till. Tillhör du Jägareförbundet Olofström eller 
vill bli medlem kontakta Ordförande Janne Tumelius eller Peter Nilsson. Kontaktuppgifter hittar du på 
följande länk http://krets.jagareforbundet.se/olofstrom/styrelse-2016/ .   
Kontakta Janne eller Peter redan denna vecka. Om du blir funktionär får du fritt inträde, fri parkering, 
lunchbiljett, Munkjacka och T-shirt med Jägareförbundets emblem. Ta kontakt redan nu så rätt 
storlek kan beställas av kläderna.  
Som funktionär med dina kunskaper kommer du att delta på någon följande aktiviteter: 
Hjälpa till med information i något av de sju tält som Jägareförbundet Blekinge och Jägareförbundet 
Skåne ansvarar. Olika stationer med Hundaktiviteter, skjutstationer, medlemsinfo, barn o ungdom, 
nationella montern, … 
Sjöjaktsvårdföreningen i Blekinge deltar med information och delgivning av sjöfågeljakt.  
Jägareförbundet har 7 tält uppdelade på Blekinge o Skåne där hjälp behövs av medlemmar. Kontakta 
Janne eller Peter om du vill hjälpa till, i nuläget finns inget schema klart så upp med telefonen och 
anmäl dig. 
Funktionärer fritt inträde, parkering lunch och fika samt munkjacka och t-shirt för de som hjälper till 
och skall bäras på mässdagen, kläderna får ni behålla. 
Här kan du läsa mer om mässan. Nytt för i år Elmia Jakt arrangeras i Jönköping och Skåne vartannat 
år och 2016 så är Mässan i Skåne. Mässan på Bosjökloster är enligt information nedlagd.  
Vill du läsa mer om Elia Game Fair klicka på länken. 
Följande stationer planeras (övergripande): 

 Nationell monter, här marknadsförs förbundet genom våra framgångar i syfte också at rekrytera nya medlemmar, tävling där man kan vinna ett Zeiss V8    
 Trofé, ett tält där man kan få sin trofé bedömd      
 Skytte, 3 stationer med SJF skytteinstruktörer, grundläggande skytte      
 Sjöjakt, målsättning att kunna förvisa omhändertagande av säl, hänger på att man får fram säl. Här kommer även provsmakning av olika produkter från kustjakten erbjudas    
 Danska Jägareförbundet kommer troligen att finnas representerade vid SJF med representanter som berättar om mårdhundsbekämpning     
 Hund, hundstationen mer mot en ”jaktlig prägel”, troligen eftersök småvilt. Grytjakt ej aktuellt.       Barnavd, ett tält där man kommer använda vilda lådan, barn får se och ta på skinn och olika delar av djur, möjlighet att bygga sig en insektsholk 

 


