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JÄGAREBLADET    

        APRIL 2022 
 
 

Medlemskort och skjutprogram 
Nu är det dags för alla som betalt med-
lemsavgiften för år 2022 att erhålla med-
lemskort och skjutprogram. 
Här följer nu lite information om vad som 
händer på Jägaregården både på kort och 
lång sikt. 
 
 

Hämtning av viltvårdsmateriel 
Måndag 25:e och onsdag 27:e april 
klockan 17:00–19:00 är det utlämning av 
beställt viltvårdsmateriel. 
Viltvårdsmateriel som ej är avhämtat efter 
dessa dagar säljs till de som har behov av 
ytterligare materiel. 
Mer information kommer via e-post. 
 
 

Ungdomssektionen startar  
måndag 25 april 
Välkomna är tjejer och killar i åldern 13 år 
(skall ha börjat 7:e klass) t.o.m 19 år. 
Ungdomssektionens verksamhet är bland 
annat inriktad mot jaktskytte, både med 
hagel- och kulvapen, samt allmän kunskap 
om vilt och jakt. 
 
Vid eventuella frågor kontakta: 
Helén Weckfors tfn 070-364 03 42  
Bernt Westerström, tfn 070-658 89 29 
 
Ta gärna med en kompis. 
Hjärtligt välkomna! 
 
 
 

 
 

Älgbanan 
Vi håller på för fullt för att få det nya älg-
banehuset klart till 19 april då tränings-
kvällarna börjar. Det kommer vara ytter-
ligare en del saker som får göras under 
våren, bland annat kompletteringsmålning, 
ytterligare bullerdämpning, 
iordningsställa gräsmatta med mera. 
Bedömer att det kommer ha gått åt ca 
2 500 ideella timmar av ca 80 personer 
innan vi är helt klara.  
Under hela byggtiden från 1 oktober har 
det varit ett helt fantastiskt gensvar från 
leverantörer av material, sponsring från 
företag och inte minst från medlemmar 
som handgripligen hjälpt till. 
Stort tack till alla inblandade. 
 
 

Repetitionsutbildning för att 
nyttja älgbanan 
Det har nu blivit en del nya funktioner i det 
nya älgbanehuset. För att få fortsatt behö-
righet att öppna/stänga och nyttja älgbanan 
krävs en repetitionsutbildning på ca 60 
min. 
Det kommer att sändas ut inbjudan till ut-
bildning i följande prioritetsordning. 

o Banansvariga på älgbana 
o Utbildare och provledare för jägar-

examen 
o Funktionärer verksamma under 

våren 
o Ungdomsledare 
o Funktionärer verksamma under 

hösten 
o Övriga funktionärer under 2022 
o Övriga som erbjudit sig att vara 

funktionärer. 
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Försäljning av ammunition och 
lerduvor på Jägaregården 
Den ammunition (inkl lerduvor) som säljs 
på Jägaregården är avsedd för skjutträning 
på Jägaregården, vilket innebär att försälj-
ning av hagelammunition endast sker 
tillsammans med lerduvor. Enda tillfället 
som hagelammunition (blyhagel) säljs utan  
duvor är vid träningsskytte mot jaktstigsmål 
eller kontrollskjutning av vapnet mot kritad 
tavla. 
Tyvärr har vi fått lägga en begränsning på 
maximalt 100 st kulskott/köptillfälle.  
Gäller dock inte 22 long. 
 
 

Enbart hela ammunitionsaskar 
Av säkerhetsskäl säljs inte ammunition 
styckevis, utan enbart i hela ammunitions-
askar. 
 
 

Vapenlicens ska medföras 
Vapenlicens skall uppvisas i samband med 
köp av ammunition på Jägaregården. 
Ingen vapenlicens = ingen ammunition. 
 
 
Pris på ammunition och lerduvor 
Tyvärr har vårt inköpspris på både hagel- 
och kulammunitionen stigit med 10–15 %. 
Styrelsen vet i dagsläget inte exakt vad 
ammunitionen kommer att kosta när vi 
säljer på Jägaregården. 
Vi försöker dock att hålla så låga priser som 
möjligt för att gynna jaktskyttet. 
 
 
Ej tillåtet med egen hagel-
ammunition 
Föreningen hade under år 2016 relativt 
mycket svinn på lerduvor.  
Därför tvingades styrelsen att ta bort möj-
ligheten att skjuta med egna hagelskott och 
enbart betala för lerduvor. 
Vid all skjutning mot lerduvor ska 
ammunition och lerduvor köpas i sam-
band med träningskvällar. 

Det krävs utbildning för alla 
banor 
Det är absolut förbjudet att använda skjut-
banor, kastare m.m. om du inte har utbild-
ning och är 100 % säker på hur de fungerar. 
Risken är stor att du skadar dig själv eller 
någon medföljande person. Sedan kan 
banans utrustning gå sönder. Detta kan 
innebära stora lidanden för dig själv 
och/eller stora kostnader för föreningen. 
 
 

Tre olika utbildningspaket för 
banor 
Utbildningen är avsedd för de som erbjuder 
sig att vara funktionär någon gång/år. Man 
lär sig starta och stänga de olika banorna 
samt olika inställningar på kastare m.m. 
Varje utbildningspaket tar ca 2–3 timmar. 
 
Första paketet: 
Omfattar inskjutnings-, rådjurs- och trap- 
bana samt jägarexamens lerduvebana. 
 
Andra paketet: 
Älgbanan 
 
Tredje paketet: 
Sportingbanan 

 
Är du intresserad att vara funktionär och 
lära dig någon bana så sänd ett mejl till 
föreningens mejladress:   
infomaster@eksjonejdensjvf.se 
 
 

Måndagsklubben  
Pensionärerna i föreningen har under drygt 
50 år träffats varje måndag under skjut-
säsongen. Under trivsamma förhållanden 
skjuter man bl. a. på älg-, rådjurs- och trap-
banan och i halvtid blir det fika ur egen 
medförd ”ryggsäck”. 
 
Startdatum är måndag 9 maj kl. 09. 
Svar på eventuella frågor ger samman-
hållande för måndagsklubben, Per-Arne 
Magnusson, tfn 070-286 23 48. 
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Nyckel till skjutbanorna 
Under förutsättning att man har utbildning 
på aktuell skjutbana så kan medlemmar i 
EksjöNejdens JVF låna nyckel till banorna 
på FRENDO (vid Abborraviksrondellen).  
Det finns två nycklar som går till samtliga 
banor. Genom att visa upp medlemskortet 
och körkort (motsvarande) kan nyckeln 
kvitteras ut. Nyckeln skall vara återlämnad 
inom 4 timmar. 
Förutsättning för att själv få öppna och 
stänga respektive skjutbana är att man har 
utbildning på banan så att man inte skadar 
sig eller andra. 
Ammunition köps i samband med de 
träningskvällar som står uppsatta i skjut-
programmet. 
 
 

Kontroll av medlemskap 
Tyvärr är det relativt många som nyttjar 
föreningens skjutbanor utan att vara med-
lemmar. Styrelsen kommer att fortsätta med 
kontroller och de som inte har betalat med-
lemsavgift kommer att få betala en 
kontrollavgift på 500 kr. 
 

 
Målsättning för 2022 
 

På föreningens årsmöte fastställdes följande 
förslag till målsättning för år 2022. 
 
En sammanfattning i stolpform:  
1. Fullfölja byggnationen av älgbanehuset 

samt återställning av gräsytor m.m. 
 

2. Styrelsen uppdrag från årsmötet 2020 
att utreda de ekonomiska och praktiska 
möjligheterna att införskaffa och driva 
en skjutbiograf på Jägaregården har inte 
kunnat fullföljas p.g.a. pandemin. 
Arbetet har nu startar upp igen och en 
redovisning ska genomföras vid års-
mötet 2023. 

 

Skjuttider under 2022 
Fredagar och lördagar från kl 18:00 är 
enbart skjutning med 22 long tillåten. 
 

Följande dagar är det restriktioner t.o.m, 
juni månad  
15–18 april Endast 22 long 
26 maj Endast 22 long  
4–6 juni  Endast 22 long, klass 1 från  
                    inskjutningshuset 
24–25 juni Endast 22 long 
 

Skjuttider för juli månad kommer att sändas 
ut via mejl, någon gång runt midsommar. 
 
Det säkraste sättet att få det dagsaktuella 
läget gällande restriktioner på Jägaregården 
är att gå in på föreningens hemsida och 
söka upp kalendern. 
 

Restriktioner kommer även att anslås på 
anslagstavlor på Jägaregården i anslutning 
till aktuella dagar. 
Anledningen till restriktioner gällande 
skjutning är tvådelad. Dels vill styrelsen 
visa hänsyn till våra grannar genom att 
minska bullret som uppstår i första hand 
under storhelger och semesterperioden, dels 
hyr vi ibland ut klubblokalen till bl.a. dop, 
bröllop och andra större högtidsdagar. 
 

Ingen kontant betalning 
Sedan några år tillbaka tar vi inte emot 
kontanter vid betalning av ammunition, 
skjutavgifter m.m. 
Betalning sker med betalkort eller SWISH. 
Detta underlättar mycket för funktionärer 
och inte minst vår kassör. Även säkerhets-
mässigt är det bra att undvika hantering och 
förvaring av kontanter på Jägaregården. 
Ni som regelbundet tränar på Jägaregården 
och nyttjar SWISH, lägg in föreningens 
SWISH-nummer i telefonen. 
 

Föreningens SWISH-nummer är: 
123 272 13 14 
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Utbildning på sportingbanan 
Sportingbanan är lite speciell att nyttja 
och för den som gör fel kan den vara 
väldigt farlig. En lerduva i huvudet på 
ett par meters håll är tveksamt om man 
överlever. Lerduvekastarens kastararm 
slår lätt av en arm eller ett ben på en 
person. 
Styrelsen kräver att samtliga som an-
vänder (riggar upp eller ner) sporting-
banan skall genomgå utbildning.  
Utbildning ges av banansvariga Martin 
Jarl och Christoffer Jarl. 
Anmäl intresse genom att i första hand 
sända ett mejl till föreningens mejl- 
adress:   
infomaster@eksjonejdensjvf.se 
 
Ni som anmäler intresse kommer att få 
inbjudan till utbildning via mejl. 

 
 
Vid fel eller brister på skjut-
banorna 
Om ni upptäcker något fel eller att det 
saknas målmateriel m.m. på någon av 
skjutbanorna så ring till den ansvarige 
för skjutbanan och framför era synpunk-
ter. Ansvariga för respektive bana står 
angivna i skjutprogrammet och vid 
respektive bana. 
 
Det händer tyvärr ibland att en kastare 
(motsvarande) inte fungerar tillfreds-
ställande. Lämna då inte banan utan att 
ringa till banansvarige samt sätt upp en 
lapp med ett meddelande om vad som 
inte fungerar. 
Det är ju mycket trevligare för alla att 
våra förnämliga banor sköts ordentligt 
och alltid är funktionella. 

 
 
 
 
 

Bokning för älgjaktlag 
Från den 30 april finns bokningslistan 
uppsatt på Jägaregården för älgjaktlag 
som önskar låna älg- och inskjutnings-
banan under hösten för träning till-
sammans. De som inte är medlemmar i 
EksjöNejdens JVF betalar 
100 kr/tillfälle. 
 
Önskar älgjaktlaget dessutom disponera 
klubbstugan så skall bokning ske hos 
Sven Rylander. Precis som vid övrig 
uthyrning svarar jaktlaget för att lokalen 
städas och bord avtorkas m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjejskytte 15 maj 
JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i 
Tiden. 
Syftet med nätverket JAQT är bland 
annat:  
”Lära sig mer om jakt, skytte, djur, natur 
och friluftsliv i form av möten, kurser, 
seminarier och jakt”. 
Vi är ett antal tjejer som bland annat 
tränar skytte på Jägaregården. 
Söndag 15 maj med start kl 10 så är vi 
på Jägaregården och skjuter. Det blir i 
första hand kulskytte men det kan även 
bli lite hagelskytte. 
Låter det intressant så hör av dig till 
Johanna Nilsson som är kontaktperson 
för JAQT i Eksjö. 
jojan87@hotmail.com 
070-265 18 33 


