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FÖRENINGS- 
BREV 

 

VI FINNS PÅ NÄTET! 
  

Sotenäs Jaktvårdskrets har en egen hemsida. 
 Där kan du alltid läsa den senaste tidningen, äldre nummer samt de senaste 

nyheterna från kretsen. 
  

www.jagareforbundet.se/vast/sotenas 
Ansvarig för hemsidan är Tommy Borg 

 

 

  

 

 

Medlemsblad för Sotenäs jaktvårdskrets. Nr.1, 2020. 

Årgång 28 

www.jagareforbundet.se/vast/sotenas/ 

 

Kallelse till Årsmöte 2020 

 

Den 7/2 2020 välkomna till årsmötet som denna 

gången hålls Wägga lantkök Johannesviks 

camping klokan 19:00.   

Mat ingår  
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Ordförandesidan 
Hej på er och en god fortsättning på det nya året, nu 

är både jul och nyår överstökat och vi har kommit 

tillbaks i vardagen igen vilket kanske är ganska 

skönt. 

Vi i styrelsen har i år planerat för en resa till Sunne 

Jaktmässa som går av stapeln 1 augusti så för er som 

är intresserad att följa med kan ni se hur ni går till 

väga när ni bokar er längre bak i tidningen. Vill ni gå 

in för att se vad mässan har att bjuda på kan ni gå in 

på https://sunnejaktmassa.se/. 

För närvarande ser det ut som att grisbeståndet har 

ökat en hel del på Sotenäs så därför uppmanar jag er 

att hålla efter den så att inte skador på grödor/

gräsmattor och viltolyckorna ökar mer än det vi har 

idag och att vi har kvar en bra relation mellan 

lantbruk,husägare och oss jägare. Jakttrycket ska i 

huvudsak läggas på årsgrisar. 

 

Med Jägarehälsning 

Ingemar Patriksson 

Ordförande 
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Sotenäs ungdomssektion 

Under året som gått har vi haft en skyttedag under påsk, vi hade 

ca 25 ungdomar som kom och sköt på Kärrshålan. Kalibern som 

användes var 22lr, med varierande roliga stationer. Skyttedagen 

annonserades ut med hjälp av fritidsgårdarna i Sotenäs. Den var 

även ett samarbete med Kungshamns pistolskytteklubb, Sotenäs 

Jaktskytteklubb, Carlssons el och jakt med flera.  

I oktober bjöd vi in till den populära andjakten i samarbete med 

Stensjö gård, med god uppslutning.  

Sammanlagt har vi under året haft fler än 5 jakter vilket är mer 

än någonsin, vi är mycket stolta och nöjda över detta året då 

engagemanget för ungdomar bara verkar bli större. Vi vill rikta 

ett stort tack till alla verksamheter som stöttat upp oss, 

funktionärer och instruktörer, markägare, hundförare, skyttar 

m.m. Framförallt ett stort tack till våra ungdomar som troget 

jagar med oss.  

Under 2019 startade vi även upp våra sociala kanaler, på 

Facebook hittas vi på: Sotenäs ungdomssektion, och på instagram: 

ungdomssektionensotenas. Där kommer ni framöver att hitta 

kommande jakter med mera.  

Tack för detta året!  

/ ungdomssektionen Sotenäs 

 
Bengt Wallström på 0706-409874 
Joakim Wallström på 0735-267375 

Doris 0735021029 
Markus 0768133371 
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Vildsvinsnytt  

Hej igen alla jägarkollegor  

Nu var det längesedan det kom ut något om 
vildsvinsnytt. Efter att vildsvinen efter flera år 
av avskjutning har minskat, så märks nu en 
betydlig ökning i år. Detta beror främst på milda 
vintrar och att vi har haft ett par år med mycket 
ekollon i våra skogar. 

Med fler vildsvin, kommer problem i trädgårdar 

och för markägare. Tala med din markägare, så 
kan ni säkert lösa det tillsammans. Tänk på att 
en åtel inte bör ligga närmare en 100m från din 
markgräns samt att det är ytterst olämpligt att 
ha åtel vid en hårt trafikerad väg. 

 

Jägarhälsningar// Anders Henriksson   
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Bussresa  

 

Nu är det dags att prova en för oss ny jaktmässan, 

denna gången går färden till Sunne, vi har bokat 

bussen till 1 aug, anmälan sker genom att ni betalar 

in 200:-/medlem på bg 5254-3584,antalet platser är 

begränsat så det är först till kvarn som gäller. Sista 

anmälningsdag 1 juli. Vill ni se vad som finns på 

mässan kan ni gå in på https://sunnejaktmassa.se/ 

OBS komihåg att märka inbetalningen med ert namn 

och vart ni ska gå på bussen. (Se stoppen nedan) 

 

Bussen går enl följande: 

Bovallstrands skola 06:00 

Hunnebostrands skola 06:15 

Kungshamns kommunalkontor 06:30 

Nedre Kärr busshållplats 06:45 

Gläborg busshållplats 07:00 



4 

SKYTTEINFO 
 

 
 

Nu stundar en ny jaktsäsong, härligt!! 
 
Alla kretsens medlemmar har tillgång till 
skjutbanan på Kärrshålan. Ta tillfället i akt och 
passa på att skjuta in dina gevär. 
Det ger en trygghet i skogen att veta att kulan 
tar där du siktar, detta är en skyldighet vi 
jägare har mot dom djur vi jagar. 
Ett tips är att skjuta in ett par cm högt på 100m 
för att ha lite marginal om avståndet skulle bli 
längre, vilket kan vara svårt att bedöma ibland. 
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jägarskolan 
 
 

 

 

 

Hej på er !! Det blev tyvärr ingen 

jägarskola denna säsong . Lite tråkigt att 

efter 20 år att få ställa in den ..Men vi får 

hoppas det kan bli nästa höst igen Mvh 

Inge Andersson..  
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SotenäsJägaren 
Vi har börjat med att skicka ut vår tidning 

via mail vilket sparar både tid och pengar 

så därför är vi tacksamma om ni som inte 

redan lämnat in er mailadress till 

Jägareförbundet gör det är ni snälla det 

hjälper oss mycket, ni som inte har mail 

får naturligtvis fortfarande tidningen i 

pappersformat Mailadressen skickar ni till 

katarina.dahlgren@jagareforbundet.se 

eller så kan ni sms mailadressen till Björn 

Rahrbring på 0793491552 så hjälper han 

er.  

Tel: 0511- 37 65 51 

Med vänlig hälsning 

Björn Ralbring 

Sekreterare 
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SKYTTEINFO KÄRRSHÅLAN 

 

Hej på er där ute !! Nu närmar det sig att snart sparka igång 

banorna på skjutbana ..Vi drar igång den med en trevlig 

hagelstig med km 4 april kl 13 och sedan den 5 kör vi för 

fullt för alla Kl 09:00 - 13:00 o det är som vanligt gyttorp 

cup ..Stort välkommna till detta o ett bra sätt att få en bra 

träning på..Jocke Wallström vill gärna ha mycket hjälp dessa 

dagar 0735267375.. Hagel banorna öppnar vi i början på maj 

med lite nyheter om allt går i lås .. Älgbana drar igång 25 

juli kl 09:00 - !2: 00 . Det går åxo att boka den andra tider 

bara att höra av er till Inge eller någon annan i styrelsen .. 

Björnpass kan vi fixa till efter förfrågan .. Vi tar även emot 

om ni vill boka den för andra evenemang med jaktlag både 

på kula o hagel . Vi har ju även en hemsida som går att kolla 

på med .. Tänk på att sotenäs jaktvårdskrets är för sig o att 

sotenäs skytteklubb är för sig ..så ni har koll på detta .. Sedan 

så kommer det att behövas MYCKET hjälp med att 

få ..banan igång med alla vildsvins skador .. O vill ni ha 

kontakt med Banchefen så finns han på 0706243916. Mvh 

sotenäs jaktskytteklubb..  
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Lär dig att tala med din hund… 
 
Genom att använda ditt kroppsspråk på rätt sätt kan 
du lättare kommunicera med din hund. 
En hund behöver en ledare som är konsekvent och 
trygg. Ett sätt att uppnå detta är att gå en kurs i 
Lydnadsdressyr för Jakthundar, även sällskapshundar 
är välkomna! 
 
Jag kommer att ha två kurser i höst (start augusti) där 

jag lär ut vardagslydnad till både hundar och ledare.  
Kurs för nybörjare/valpar, 8 ggr á 2 tim. 
Fortsättningskurs, för de som vill lära sig mer, 4 ggr á 
3 tim. 
Antalet platser är begränsat, så först till kvarn…. 
Tveka inte utan ring och anmäl dig! 

 
Ewa Rytterstig 
Instruktör i lydnad. 
Tel. 070-2453766  
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ROVDJURSOBSERVATIONER -  

www.rovobs.se 
 

Nu kan vi lägga in våra egna rovdjurs-observationer i 

databasen www.rovobs.se 
 

Här kan du rapportera dina rovdjursobservationer och se var 

rovdjuren finns i länet. Syftet med rapporteringssidan är att 

underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka 

allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst, samt 

förebygga skador på tamdjur och hundar. 

 

Observationer av både varg och lodjur finns registrerade i 

Sotenäs och grannkommuner. 

 

För att få hjälp med att bedöma dina observationer ring 

kretsens rovdjursansvariga.  

 

Uno Magnusson  

mobil 070-3782298 

 

http://www.rovobs.se

