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Styrelsen
Ordförande Elisabeth Pettersson
Vice ordförande Christa Kruse
Kassör Karl-Johan Larsson
Sekreterare Christa Kruse
Ledamot Thomas Gustavsson
Ledamot/webbansvarig Ulf Nilsson
Suppleant Kristofer Lennstrand

Övriga Förtroendevalda funktionärer
Hundansvarig Sandra Pettersson
Rovviltansvarig Anders Hermansson
Skytteansvarig Thomas Gustavsson
Ungdomsansvarig Andreas Arnör
Utbildningsansvarig Kristoffer Lennstrand
Webmaster Ulf Nilsson
Älg ärenden Roland Andersson
Medlemsansvarig Elisabeth Pettersson
Valberedning Anders Hermansson och Kenneth Bernadhsson
Revisorer Johan Toll och Johan Landberg
Revisorssuppleanter Jan-Erik Andersson och Henrik Sigetoft
Trafikeftersök Lars-Olov Pettersson
Miljöansvarig Karl-Johan Larsson

Styrelsen har haft ett konstituerande möte, och fyra fysiska styrelsemöten samt ett webb
möte.

Händelser under året.
Pga Corona pandemin och beslut om restriktioner av fysiska träffar har i stort sett ingen
verksamhet kunnat genomföras under 2020. Jägarskolan som pågick avslutades dock innan
sommaren och 2 nya startade under hösten. Den fick dock pausas under december pga att
smittspridningen ökade och nya restriktioner kom.
Ungdomsaktiviteter
Vi hade en ungdom med på vildsvinsnatten och som fick vara med att skjuta ett vildsvin. Sen
två ungdomar var med på en jakt under höstlovet, där det sköts två älgar.
Utbildning
Endast jägarskolan har genomfört under det gångna året. Fortfarande med Roland och Lasse
som lärare. De startade även två ny under hösten.
Skytte
Björnpasset genomfördes som planerat med flera intresserade som kom och sköt.
Trafikeftersök
Nu är trafikeftersöks organisationen inte indelad i kretsar längre utan kommunvis. Eskilstuna
kommun administreras av Rekarne jvk. Under våren minskade trafiken så även viltolyckorna.
Men under hösten har det tagit fart igen både med trafik och viltolyckor. Rätt stor del av
viltolyckorna sker i tätbebyggt område. Tidigt i våras hade vi en träff i Katrineholm,
kommunsamordnarna, länsansvarig och polis. Två nya områden är igång där det har blivit två
nya kontaktpersoner. Gränsen är dragen på E 20 och norr därom. Gränsen mellan dem två nya
områdena är Eskilstuna ån.
Hund
Det har varit lite aktiviteter inom området hund under år 2020. Likt många andra områden har
viruset Covid-19 påverkat årets utbud av aktiviteter. Men ett KM i viltspår har genomförts.
Planen var den 28:e juni, dock kom en värmebölja och en bedömning att hundarna skulle få
det kämpigt, speciellt de som skulle gå ut sist, mitt på dagen, gjorde att KM:et delades på två
dagar. Spåren var gjorda utifrån öppenklass spår. Domare var Jörgen Croona. Den 28:e juni
startade Sandra Pettersson med labradoren Melker och Mats Törnqvist med labradoren Aston.
Den 4:e juli gick Elisabeth Pettersson med wachtelhunden Peggy och Mikael Fundberg med
taxen Ceasar samt alpenländische dachsbracke Brix. Segrare blev Mats Törnqvist med Aston
efter ett fint genomfört spårarbete. Tvåa blev Elisabeth Pettersson med Peggy, följt av Sandra
Pettersson med Melker. Mats Törnqvist med Aston fick en inteckning i Roland Anderssons
vandringspris samt representera kretsen vid länsmästerskapet i Strängnäs. Där blev det en 6:e
plats för ekipaget.

Sammanfattning
Då har vi lämnat ett märkligt år bakom oss med Corona pandemin som härjat.
Utbudet har pga det varit minimalt dock har 2 nya jägarskolor startat men dessa fick pausas
under december då pandemin satte käppar i hjulet för att kunna träffas.
Styrelsen tackar ALLA som varit verksamma under året och ställer sina platser till
förfogande.
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