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FÖRENINGS- 
BREV 

 

VI FINNS PÅ NÄTET! 
  

Sotenos taktvårdskrets har en egen hemsida. 
 Dor kan du alltid losa den senaste tidningen, oldre nummer samt de senaste 

nyheterna från kretsen. 
  

www.jagareforbundet.se/vast/sotenas 
Ansvarig för hemsidan or Jesper  Johansson  
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Ordförandesidan 
Hej jägarkollegor. 

Jag heter Anders Henriksson och har tagit över 
ordförandeskapet efter Ingemar P. Han har gjort mycket för 
vår krets. Han ligger bland annat bakom att vi har fantastisk 
avskjutningsstatistik, där vi ligger i topp nästan varje år. Han 
kommer att fortsätt med avskjutningsstatistiken tillsammans 
med mig. Det var till stor del hans förtjänst att vi fick 
utmärkelsen året krets i Sverige för en del år sedan. Vi har 
Ingemar att tacka för mycket när han nu har valt att avgå 
som ordförande. Vi önskar honom lycka till i framtiden. 

Jag hoppas att tillsammans med styrelsen kunna göra ett så 
bra arbete som möjligt för Er. 

Det är bra om ni kommer med tips till oss vad vi kan göra 
för att utveckla kretsen. 

Lite kort om mig, jag är 59 år och tillsamman med min 
syster äger jag Carlsson El & Jakt AB. Har alltid varit 
intresserad av djur och natur då i synnerhet jakt. 

 

Anders Henriksson 

0733-303380 

Anders@carlssonel.se 
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Sotenäs ungdomssektion 

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 0735282464 

Joakim Wallström på 0735-267375 

Doris 0735021029 
 
Markus 0768133371 
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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 
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Avskjutningsrapport 
 

Dovhjort 24      dovhindsmaldjur 23  
 
 
Dovkalv han 8  Dovkalv hon 7   mufflon 34 
 
 
Råbock 118   råget/smaldjur 68   rådjur kid 53 
 
 
Galt 93    sugga 77   kulting 121   bäver 4 
 
 
Fälthare 12            grävling 27       mink 37   
 
 
Rödräv 50   ejder 59      fasan 17    gräsand 90 
 
 
Kanadagås 20          knipa 40        rapphöna 11  
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Ett riligt skämt 

 

TV-reparatören kommer hem 
till gamla fru Selma och 
hennes man Fridolf. Han möts 
i dörren av frun som glatt 
säger: 
“TV:n fungerar som den ska 
nu.” 
“Jaså?” 
“Ja, vi kom på att vi bara 
råkat byta glasögon med 
varandra 
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Lär dig att tala med din hund… 
 

Genom att använda ditt krollsslråk lå rätt sätt kan 
du lättare kommunicera med din hund. 

En hund behöver en ledare som är konsekvent och 
trygg. Ett sätt att ullnå detta är att gå en kurs i 

Lydnadsdressyr för Jakthundar, även 
sällskalshundar är välkomna! 

 
 

Är du intresserad av att gå en kurs så hör av dig till 
mig. 

 
Jag har oftast kurser både lå hösten och våren, 

 
Antalet llatser 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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Vildsvins nytt 

 

 

Hej Igen ! 

Förra jaktåret sköts det nog mest antal vildsvin 
någonsin i Sotenäs. 

Avskjutningen kan bero på att vi haft flera vintrar och 
vårar i rad med gynnsamt väder, det kan också bero 
på att vi har blivit bättre på att jaga vildsvin. Det ska 
bli spännande att se hur utvecklingen blir i år. 

Tänk på att inte lägga er åtel för nära hårt trafikerade 
vägar och den bör inte heller ligga närmare 
grannmarken än 200m. 

 

Anders Henriksson  Vildsvinsansvarig 
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Jägarskolan 
 

Hej på er !! Nu får vi hoppas att 
covid 19 ger med sig så vi kan köra 
igång en ny jägarskola till hösten. 
Jag starta ju en i höstas men fick 
ställa in den efter några gånger . 
Anmälan till studiefrämjandet i 

Uddevalla . Ha de nu så pent å va 
rädda om varandra så vi blir av 
med corona skiten .. Mvh Inge 
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SKYTTEINFO 

Hej på er här kommer lite info om tider på 
skjutbana ! Vi kör lerduveskytte på tisdag och 
torsdag mellan kl 18 - 21. På torsdag kväll kör 
vi en sporting . 100m banan är ju öppen som 
vanligt ( gå gärna med i skytteklubben ) 
Älgbana öppnar i slutet på juli och vi kör den 
fram till en vecka före älgjakten . De går att 
boka för både lerduveskytte och älgbana . Om 
ni vill ha lite tips och råd . Vi hjälper gärna till 
med det . Även jaktlag kan boka banan och ha 
en träff där med era jaktkamrater . Bara att 
höra av er till Inge 0706243916 eller till 
Anders 0733303380 . Ha de sö pent å glöm 
inte att träna skyttet  
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MEDLEMSINFO JAKTVÅRDSKRETSEN  

 

Alla kretsens medlemmar har tillgång till 
skjutbanan i 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 
gentemot de djur som vi jagar. Att tips är att 
skjuta in ett par centimeter högt på 100 
meterför att ha lite marginal om avståndet 
skulle bli längre vilket kan vara svårt att 
bedöma ibland. 


