
  

 

Rekarne jaktvårdskrets 

jaktåret 2020-2021 
 

Välkomna till ett nytt spännande jakt- och viltvårdsår! 

 

Vi välkomnar Elisabeth Pettersson ny ordförande i kretsen, efter det att Christa har 

tackat nej till omval.  

Under året kommer det vilda köttet att uppmärksammas på flera sätt. Det finns ett 

intresse att kunna både sälja och köpa viltkött så om du är intresserad så följ oss på 

hemsidan och Facebook så kommer det mer information där framledes.  

Vi har numera en vänkrets på Gotland där vi kan byta lite jakter. De kan erbjuda 

kaninjakt och i utbyte önskar de komma och jaga vildsvin. Mer information på hemsida 

och Facebook kommer. 

JAQT (det kvinnliga nätverket) har startat upp sin verksamhet i länet igen. Du kan se 

deras verksamhet på länets hemsida och på Facebook JAQT jägareförbundet 

Sörmland. Vid frågor kontakta Elisabeth Pettersson,  076 2385244. 

 

Det är viktigt att DU uppdaterar/lämnar din mailadress genom att du loggar in på 

Jägareförbundets hemsida. Det underlättar för oss med utskick. 

 

Om du inte vill vara med på vår maillista kontakta medlemsansvarig 

Så väl mött till ett nytt år med jakt och viltvård. /Styrelsen 



 

  
 

 

 

 

  

Kurser 
• Dovhjortskurs 

• Kronhjortskurs 

• Skinnberedning 

• Viltundersökningskurs 

• Jägarskolan 

(jägarexamen) 

Anmälan:  

Kristofer Lennstrand 

Mail: 

lennstrand@gmail.com 

0702251177 

Se även hemsidan om 

information om kurserna. 

Skytteaktivteter  
Lerduveskytte 

5 maj  

2 juni 

Plats se hemsida /Facebook 

Älgbana  
Lördagar med start 22/8  
mellan kl 13-16. Banavgift 
200kr per år. Hägraortens 
skjutbana i Stora Sundby. 
Lerduvekastare 

Finns att hyra för kretsens 

medlemmar.  

Björnpasset 

27 juli. Plats: Hägraortens 

skjutbana i Stora Sundby 

Kontaktperson:  

Thomas Gustavsson  

0706491462 

JAQT träff 

Under våren träffas vi och skjuter lerduvor och tränar hund.  

Anmäl intresse till Elisabeth Pettersson 0762385244 

Datum och plats meddelas senare. 

mailto:lennstrand@gmail.com
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Ungdomsaktiviteter 
Drevjakt 

Skyttedag 
 

Intresseanmälan till Andreas Arnör 0768761000 

Informationskvällar 
Älgmöte   

25/9  kl.19:00   Lista sockengård 

Föreläsare.  Fika serveras i pausen. 

 

Årsmöte 2021  

10/2-2021 kl.19:00 Lista sockengård 

Fika serveras! 

Hundaktiviteter 
Se mer information på vår hemsida och Facebook. 

 

E-mail sanpet87@hotmail.com 
Tel 073 3784722 
 

 
 

 

 

mailto:sanpet87@hotmail.com


 

Aktivitets kalender  
• Våren JAQT träff 

• 5 maj Lerduveskytte 

• 2 juni Lerduveskytte 

• 27 juli Björnpasset 

• 22 augusti Start älgbanan Hägraorten 

• September Harjakt ungdomar 

• 25 september Älgmöte 

• 10 februari 2021 Årsmöte, Lista sockengård 19:00 

 

Upplysningar, frågor 
Ordförande:   Elisabeth Pettersson               0762385244  

Utbildning:  Kristofer Lennstrand               0702251177 

Ungdom:  Andreas Arnör                          0768761000 

Skytte:  Thomas Gustavsson                 0706491462 

Rovdjursansvarig: Anders Hermansson 0709625705 

Medlemsrekrytering Elisabeth Pettersson 0762385244 

 

För ytterligare information samt aktuella uppdateringar se hemsidan för 

Rekarne Jvk eller vår Facebook 

 

https://krets.jagareforbundet.se/rekarne/ 
 

Avslutningsvis hoppas vi på en god anslutning på våra aktiviteter. 

Vi ses! 


