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Ordföranden har ordet 
 

Jag vill börja med att hälsa alla er, som under 2019 blev nya medlemmar, väl-

komna till EksjöNejdens JVF. Totalt var det ca 75 personer, som betalde medlems-

avgiften för första gången. Det är riktigt roligt, att vi har en sådan tillströmning av 

nya medlemmar. Vi är nu cirka 735 medlemmar. 
 

För drygt ett år sedan fattades beslutet att vi skulle riva/sälja fem stycken ut-

tjänta förråd och bygga ett nytt funktionellt förråd på ca 105 kvadratmeter. Tack 

vare ca 45 fantastiska medlemmar, som har lagt över tusen timmar på de olika 

byggmomenten samt fem företagare som levererat material till ett väldigt förmån-

ligt pris, så klarade vi att bygga förrådet. Själva markarbetena och gjutning av be-

tongplattan genomfördes som ett examensarbete av Nifsarpsskolans ena avgångs-

klass. De medlemmar som välvilligt hjälpte till med bygget indelades i arbetsgrup-

per med ansvar för en begränsad insats, t ex ”lägga” råspånt på taket, spika vägg-

panel eller måla väggarna. Vissa har självmant velat hjälpa till ytterligare och varit 

med i fler arbetsgrupper, vilket är helt fantastiskt.  

Jag tror på konceptet, att vi själva ska göra så mycket som möjligt vid underhålls-

arbete eller vid nybyggnation. Dels för att spara pengar men även att det bidrar till 

en god ”föreningsanda”. Dessutom stärker det vårt gemensamma ansvar för före-

ingens anläggning Jägaregården. 
 

En dag i april så stannade värmepumpen. Niclas Olofsson, som har lång yr-

kesvana med att hantera kyl/värmepumpar, konstaterade att kompresson hade ha-

vererat. Den gemensamma bedömningen som gjordes var, att det inte var ekono-

miskt försvarbart att reparera en 16-årig värmepump. Det blev byte och en ej pla-

nerad kostnad på ca 80 000 kr. Styrelsen hade räknat med att värmepumpens livs-

längd skulle varat 4-5 år ytterligare. Det var medlemmar som hörde av sig och ville 

skänka en slant till värmepumpen. Styrelsen tackade för vänligheten, men ansåg 

inte att föreningen var i sådan ekonomisk kris så att det var motiverat att ta emot 

pengar från enskilda medlemmar. Återigen - vilka fantastiska medlemmar vi har. 
 

Styrelsen diskuterar ofta förslag på åtgärder för att sänka kostnader för att istället 

kunna använda pengarna till framtida investeringar. Bland annat lägger vi omkring 

5000 kr i avgifter för att möjliggöra betalning med kort, samtidigt så är det färre 

som betalar med kort till förmån för Swish. Styrelsen följer utvecklingen av betal-

ningssätt för att kunna fatta beslut i syfte att hålla kostnader nere men ändå ha en 

hög servicenivå. 
 

Vad händer 2020?  
Föreningens styrelse kommer på årsmötet lägga fram förslaget att bygga en ve-

randa på del av södra och hela västra sidan av klubbhuset. Vi bedömer, att det 

skulle gagna våra medlemmar med plats för samvaro samt bidra till ett ännu bättre 

estetiskt utseende på klubbhuset. 

Jag vill avsluta med att framföra ett stort TACK och mycket beröm till alla 

som genom ideella insatser gör föreningens verksamhet möjlig.  

 

Väl mött på Jägaregården 2020!    

Sven Rylander 
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Verksamhetsberättelse för EksjöNejdens Jaktvårdsförening 2019 

Jag kan konstatera att EksjöNejdens Jaktvårdsförening återigen har ett givande 

år bakom sig. Det har hänt mycket, som ni kan läsa om i denna 

verksamhetsberättelse för 2019. Föreningens medlemsantal är just nu inte 

mindre än 735 personer. Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten där 

både ordinarie ledamöter och suppleanter deltagit. Vårt arbete har rört en del 

organisatoriska, praktiska och ekonomiska frågor kring Jägaregården samt 

verksamheten vi bedriver. Ekonomin har följts upp och följer i stort 

föreningens budget för 2019. Detta tack vare intäkter från uthyrning, överskott 

från ”företagsskytte” och jägarexamen samt medlemsavgifterna. Fortsätt med att 

betala in i tid, det uppskattas och underlättar mycket för oss. 

När det gäller de organisatoriska frågorna vill jag nämna följande: banorna 

startades upp den 7 april och var som vanligt öppna för träning med funktionärer 

på tisdag- och torsdagkvällar. Sportingbanan har varit öppen någon kväll/månad 

som ett trevligt inslag och komplement till skytteträning på trapbanan. Vi kan 

konstatera att huvudelen av våra träningskvällar förblir välbesökta och 

uppskattade. Dessutom har vi organiserat sex olika klubbmästerskap (KM) för 

att gynna övningsskyttet.  

Även i år har vi arbetat med fasta funktionärsgrupper och en sammankallande 

styrelsemedlem. Den 4 april hade vi en funktionärskväll för att gå genom 

arbetssätt, banorna, betalning (Swish och Babs), redovisning och 

funktionärsfördelning. Vid detta möte deltog säkerhetssamordnaren vid Eksjö 

kommun Magnus Thulin angående krishantering på Jägaregården. Styrelsen har 

efter detta utarbetat en krisplan och hur man ska agera, om något allvarligt 

händer på Jägaregården. Krisplanen är i första hand tänkt som stöd för våra 

funktionärer.  

Styrelsen bestämde förra året att skaffa fiber till Jägargården och haft en dialog 

med Eksjö Energi, som börjat gräva ner fibern. Detta arbete skulle varit klart 

under 2019 men ett tillstånd för att få borra under järnvägen längre bort dröjde, 

vilket gör att fiberdragningen inte kommer att vara klar förrän under 2020. 

Annat som är värt att nämna är, att kommunen har gjort en miljökontroll av vår 

verksamhet och Jägaregården. Efter att en kopia på ett styrelseprotokoll sändes 

in till Eksjö kommun så var vi godkända i denna miljökontroll. Representanter 

från skyttesektionen har deltagit i en länsträff med skytteansvariga, där 

skjututbildningen av våra jägare diskuterades samt 2020 års länsmästerskap 

fördelades. EksjöNejdens JVF tilldelades inte några länsmästerskap under 2020.  

Mycket tid från styrelsens sida har lagts ner på det fina, nya förrådet som ett 

stort antal medlemmar med gemensamma krafter byggt. Det har krävts en hel 

del arbete i form av planering, ritningar, bygglov, rivningstillstånd och rivning, 

projektledning, begära bidrag från kommunen, sammanställa arbetsgrupper, 

färdigställande osv. 

Många av de praktiska frågorna i år hängde ihop med det nya förrådet och där 

har ordföranden gjort en stor insats. De gamla bodarna auktionerades ut, 
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Nifsarpsskolan beredde marken, gjöt plattan, reste stommen och monterade 

takstolarna som utbildningsprojekt. Härefter tog flera olika arbetsgrupper över 

arbetet med att färdigställa förrådet både utvändigt och invändigt. Den 18 

september var det dags för invigning av Linus Palmgren i samband med en 

uppskattad ”tackfika” med smörgåstårta och bildspel för alla frivilliga och 

sponsorer som hjälpt till.  

I samband med uppstarten av alla banor i april månad bytte banansvariga på 

Sportingbanan Martin och Christoffer Jarl alla vajrar med tillhörande 

slitagedelar på de tre ståltornen. För att möjliggöra detta så var de tvungna att 

fälla ner samtliga torn vilket de erhöll hjälp med. 

Annat som ska nämnas är att viltvårdsektionen i början på året sålde fågelholkar 

och annat viltvårdsmaterial till subventionerat pris för att gynna viltvårdsarbetet. 

Att Nifsarpsskolan i samband med grävningsarbeten för förrådet har grävt ner 

markrör för att kunna dra nya elledningar till skeetbana 2 (vid trappbana), att det 

lagts råspånt och nytt plåttak på skeetbana 1, att vi börjat med att byta 

vindskivor på klubbhuset, att den årliga översynen av varningsskyltar kring 

Jägargården är gjord. 

Styrelsen har påbörjat ett arbete med digital dokumentation av föreningens 

elkablar, som går till alla skjutbanor, belysning, bodar mm.  

Vi behövde dessutom byta ut den gamla värmepumpen som la av, köpte nya 

olycksfallslådor till det nya förrådet och fyllde på de befintliga lådorna samt 

börjat en testförsäljning av Hästvedas trikintester till våra medlemmar på 

träningskvällarna. Styrelsen planerar också en träff med banansvariga i januari 

för att utarbeta en långsiktig planering/målsättning för föreningsarbetet. 

Styrelsen har beslutat att möjliggöra inskjutning av mörkersikte i mörker. 

Förutsättning blir dock att medlemmar, som vill nyttja detta, ska genomgå en 

utbildning innan.  

När det gäller de ekonomiska frågorna strävar styrelsen fortfarande efter att 

sätta undan pengar till kommande investeringar. Vi har diskuterat de olika 

betalningslösningarna, men kommit fram till att fortsätta med både Swish och 

betalningsterminal, även om den sistnämnda kostar relativt mycket pengar per 

genomförd betalning. Med tanke på de stora utgifterna vi haft i form av ett nytt 

förråd samt en (oplanerad) ny värmepump anser vi att föreningen har en sund 

ekonomi tack vare en relativt god planering samt ett sparkapital, som vi försöker 

förvalta på bästa sätt. 

Det händer rätt mycket under ett år och styrelsen vill därför framföra ett varmt 

tack till alla, som har ställt upp och ställer upp med insatser för föreningens 

bästa. En sådan förening är kul att styra! Jag och hela styrelsen ser med 

tillförsikt fram mot en fin verksamhet under år 2020. 

 

Genom 

 

Coen Bergenhenegouwen 

Sekreterare 
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 På bilden ser vi Roger Dahlsten peka ut riktningen för övriga provledare som 

från vänster är Conny Liljeqvist, Christer Dahlsten och Leif Rydell. Bilden är 

tagen i samband med provgruppens interna utbildning och samordning inför 

2019 år praktiska prov 

Verksamhetsberättelse Jägarexamen 

Eksjögruppen för Jägarexamen har fem provledare; Leif Rydell, Roger 

Dahlsten, Conny Liljeqvist, Christer Dahlsten samt Bernt Westerström.  

Roger är Jägarexamensgruppens kontaktperson.  

Till Roger ringer cirkelledare och provtagare för att bestämma tid för 

provtagning. Roger samordnar provtagarna samt meddelar datum och tid till 

övriga provledare. Provdagar är normalt onsdagar och söndagar. 

Verksamheten för Jägarexamens provgrupp inleddes på våren med att gruppen 

samlades för att dra upp riktlinjerna och för att uppdatera sig på bestämmelser 

och tolkningar. 

Tre olika jägarexamenskurser har genomfört de praktiska delarna på 

Jägaregården, en av grupperna har även genomfört teoriproven på Jägaregården. 

Utöver dessa grupper har vi haft provtagare, som enbart skrivit teori och/eller 

kompletterat sina praktiska delar.  

37 personer har genomfört Jägarexamens alla provdelar med godkänt resultat. 

Antalet omprov på de praktiska proven har dock ökat något, totalt har 33 st 

omprov genomförts på grundprov kula och hagel. 

Totalt har 72 st prov på älgen genomförts varav 31 är omprov.  

Endast ett fåtal omprov på teoridel har genomförts, en stor eloge till utbildarna i 

respektive studiecirklar för detta.  

Jägareförbundets provledargrupp för jägarexamen genomförde ett informations- 

och samordningsmöte under december månad, där Roger deltog. 

 

 

 

Jägarexamensgruppen genom 

Christer Dahlsten    
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Verksamhetsberättelse för ungdomssektionen 2019 

 

Vi hade en uppstart med ungdomarna där vi gick igenom säker vapenhantering 

och vårens program och de fick även testa på att skjuta med hagelgevär. Vilket 

vi har skjutit en hel del och det har varit uppskattat.  

Vi har även skjutit hagel både på rörliga mål och stillastående mål och en hel del 

kula på rörliga och stillastående mål, både med 22long och 6,5. 

Förutom skytte har vi haft en fågel/viltvårdskväll, som leddes av Björn 

Malmgren, vilket var väldigt uppskattat. Björn hade ett bildspel, där han 

berättade om olika fåglar samt att vi gick igenom viltvårdens betydelse.  

Vi har även varit på museet ute på Skedhult där f d jaktvårdskonsulenten Stig 

Johansson lärde oss, om hur jakt bedrevs förr i tiden, utveckling med 

jaktmetoder och hur de olika djuren har utvecklats. Vi fick även se och lära oss 

om olika fångstmetoder och fällor.  

Under vårsäsongen genomfördes tävlingen Egon Nilssons Vandringspris. 

Tävlingen består av tre moment. Skytte med 22 long, skjutning mot lerduvor och 

skjutning mot jaktstigsmål. Tim Johansson blev lycklig vinnare. 

Under hösten genomfördes tävlingen Eksjöhus Sporting då Tim Johansson tog 

hem segern igen. Andra plats fick göras upp med särskjutning mellan Emil, 

Noah och Ted. 

Sista höstdagen hade vi vapenvård under ledning av Calle Andersson och det 

var mycket lärorikt.  

Ledare har varit Bernt Westerström, Daniel Lind, Johan Karlsson, Björn 

Malmgren, Johan Hoff, Göran Nilsson, Frida Göransson och sammankallande 

Helén Weckfors. 

 

Helén  

 

 

 

 

Ledare och ungdomar tar 

en ”fikapaus” efter genomförda 

aktiviteter. 
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Verksamhetsberättelse viltvårdssektionen 2019 
 

Viltvårdssektionens verksamhet är i första hand förlagd till vinter- och 

vårsäsongerna. Viss planering och förberedelsearbete börjar redan under hösten 

men vårt första möte med ”kundkretsen” sker vid fågelholksförsäljningen under 

mars. 

Under lördagarna 9 och 16 mars hade sektionen försäljning av holkar på 

Jägaregården. I vanlig ordning bjöds de närvarande på korv och samvaro runt 

elden. 

Efter ett uppehåll på en dryg månad var det så dags att distribuera den 

viltvårdsmateriel som föreningsmedlemmarna kunnat beställa via 

viltvårdsblanketten. 
 

Fågelholkar är som tidigare nämnts en stor artikel i sektionens utbud och totalt 

under de olika försäljningstillfällena har det köpts följande antal: 

Småfågelholkar   98 st 

Starholkar    32 st 

Sparvuggleholkar     6 st 

Knipholkar      1 st 

Fladdermusholkar     7 st 
 

Den övriga viltvårdsmaterielen som tillhandahållits medlemmarna är följande: 

Saltstenar  200 st 

Fodermärgkål     5 kg 

Foderraps      6 kg 

Grävlingsfällor     3 kg 

Mårdfälla      1 st 
 

Vi kan konstatera, att de mängder som levereras via beställningsblanketten ligger 

på en relativt konstant nivå. Likaså gör fågelholksförsäljningen trots att vi trodde 

att behoven började bli mättade efter flera års framgångsrik försäljning. Det 

verkar till och med så, att holkförsäljningen har ökat en aning under året. 
 

 

Hälsningar från Viltvårdsektionen 

Jan Rydenståhl och Hans Rundström 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden ses Jan Rydenståhl med den relativt 

nya knipholken som föreningen säljer. 
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Förenklad balans- och resultatrapport 2019 för 

EksjöNejdens JVF 
Underlaget är en preliminär balans- och resultatrapport. En fullständig och av revisorerna 

kontrollerad balans- och resultatrapport utdelas på årsmötet. 

 

 

Balansrapport     (avrundat till hela krontal) 
 

 Ingående balans  

1 januari 2019 

Utgående balans 

31 december 2019 

Summa tillgångar 

(likvida medel) 

766 264  kr 716 089  kr 

Summa anläggningstillgångar   

Summa lagertillgångar   72 840   81 406 

Leverantörsskulder, lån   

Summa tillgångar 839 104 797 496 
 

 

Årets resultat: -  41 608  kr 
 

 

 

 
 

 

Betala medlemsavgiften med SWISH 
 

SWISH-numret är:  123 272 13 14 
 

Ange i textfältet följande:  

Avg-20, för och efternamn på alla 

Sänd ett mail till infomaster@eksjonejdensjvf.se  och komplettera däri med 

adress, mobilnr och mailadresser till alla personer som swish betalningen avser.  

Vi sänder ut information via mail och skall i framtiden försöka få till en lösning 

med SMS-utskick. 

 

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 mars.  

Ungefär 14-15 april bör medlemskort och skjutprogram finnas i brevlådan för 

alla som betalt i rätt tid. 

För de som av någon anledning inte betalat medlemsavgiften den 30 april sker 

en avregistrering av medlemskapet. 

mailto:infomaster@eksjonejdensjvf.se
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Preliminär resultatrapport

Rörelsens intäkter Försäljning 2 070,00 kr

Hagel -20 275,00 kr

Duvor -26 023,00 kr

Hagel+duvor 73 865,00 kr

Kulor 17 921,50 kr

Banavgifter 16 845,00 kr

Lokaluthyrning 17 350,00 kr

Viltvård -5 315,90 kr

Ungdomssektionen -591,75 kr

Jägarexamen 24 784,00 kr

Lotterier 135,00 kr

Medlemsaktiviteter 621,10 kr

Övriga sidointäkter 15 925,00 kr

Medlemsavgifter 153 500,00 kr

Erhållna kommunala bidrag 35 300,00 kr

Vinst försäljning av fonder 48 542,20 kr

Förändring varulager 8 566,84 kr

Summa intäkter 363 219,99 kr

Rörelsens kostnader Arrende -3 100,00 kr

El och sophämtning -18 317,00 kr

Förbrukningsmaterial -7 622,10 kr

Vapen  -240,00 kr

Drivmedel -914,69 kr

Underhåll och rep gräsklippare -7 152,00 kr

Priser och pokaler -3 624,00 kr

Kontorsmaterial -4 924,00 kr

Trycksaker -2 126,00 kr

Hemsida -593,75 kr

Porto och frakt -6 000,00 kr

Försäkringar -15 569,00 kr

Larm & övervakning -4 305,00 kr

Tillsynsavgift (miljö) -4 032,00 kr

Årsmöte -1 183,30 kr

Avtackning -301,30 kr

Övriga förvaltningskostnader

Bankkostnader -4 716,00 kr

Babs -5 028,00 kr

Postfack -2 937,50 kr

Förlust vid försäljning av fonder -2 121,18 kr

Medlemsavgifter -600,00 kr

Underhåll fastighet och banor -115 460,83 kr Bl a ny värmepump

Nytt förråd -193 700,82 kr

Övriga kostnader -260,00 kr

Summa kostnader -404 828,47 kr  
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Klubbtävlingar 2019 

 

 
Nyårssmällen  vpr  Bertil Karlsson    (genomfördes 2020-01-01) 

Egon Nilssons vpr  Tim Johansson 

Eksjöhus Sporting   vpr Tim Johansson 
 

 

KM Nordisk trap  Bertil Karlsson  46 träff  1) 

Brian Gustafsson  46 träff  1) 

   Niclas Olofsson  43 träff 

  "        "          bäste junior Ingen deltagare   

  "        "          bästa dam Ingen deltagare   

  "        "          bäste oldboy Niclas Olofsson  43 träff 

  "        "          bäste veteran Bertil Karlsson  42 träff 

 

 

KM - Skeet 

mästarklass  Bertil Karlsson  42 träff   

   Anders Johansson  40 träff   

   Stig Hedberg  40 träff 

jägarklass   Ingen deltagare 

 

 

KM - Sporting  Martin Jarl   24 träff  1) 

   Sven Eriksson  24 träff  1) 

   Bertil Karlsson  22 träff   

  "        "          bäste junior Ingen deltagare   

  "        "          bästa dam Ingen deltagare   

  "        "          bäste oldboy Martin Jarl   24 träff    

  "        "          bäste veteran Bertil Karlsson  22 träff 

 

 

KM - Rådjur  Anders Tengbom  95 poäng 

   Natanael Rylander  94 poäng  

   David Kronstrand  92 poäng  

  "        "          bäste junior Ingen deltagare   

  "        "          bäste oldboy Jan Franzen  88 poäng 

  "        "          bäste veteran Anders Tengbom  95 poäng 

  "        "          bästa dam Antonia Tengbom  72 poäng 

 

 

1) Särskjutning 
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KM - Älg   Bertil Karlsson  57 poäng    

Christoffer Jarl  55 poäng    

   Sven Eriksson  53 poäng    

  "        "         bäste junior Ingen deltagare   

  "        "         bästa dam Amanda Arvidsson  41 poäng 

  "        "         bäste oldboy Jan Franzen  49 poäng 

  "        "         bäste veteran Bertil Karlsson  57 poäng    

 
KM Vildsvin  Björn Andersson  57 poäng 

   Sven Eriksson  54 poäng 

   Stig Hedberg  53 poäng 

  "        "         bäste junior Ingen deltagare   

  "        "         bästa dam Madelene Karpenman Olsson 45 poäng 

  "        "         bäste oldboy Jan Franzen  46 poäng 

  "        "         bäste veteran Stig Hedberg  53 poäng 

 

KM - Jaktskytte  Bertil Karlsson  328 poäng 

   Björn Andersson  264 poäng  (1) 

   Brian Gustafsson  264 poäng  (1) 

1) Antal 5
1
 

Ungdomstävlingar  Egon Nilssons vandringspris 
    1:a  Tim Johansson 

    2:a Jakob Karlsson 

    3:a Axel Andersson 

 

    Eksjöhus Sporting 

    1:a  Tim Johansson 

2:a Emil Hjärtberg 

    3:a Noah Bokstedt 

 
 

 

 

Här sitter Lisa, Ted, Noah och Noah  

väntar på sin tur att få skjuta på  

sportingbanan.  

 

 



 Sidan 12 

 

 

”Nya förrådet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedanstående medlemmar har bidraget till det ”nya förrådet”. 

Främre raden från vänster: Bo Olsson, Christian Rickardsson, Fredrik Ganfjord, Tomas 

Palmgren, Linus Palmgren, Martin Jardén, Robert Lindhe, Björn Küfner, Roger Liljemark, 

Erik Ljungström, Sven Rylander. 

Mellanraden från vänster: Roger Dahlsten, Kristina Lindkvist, Kjell-Åke Gustafsson, Sven-

Evert Rydebark, Magnus Carlsson, Carina Johansson, Stig Johansson, Gunder Nilsson, 

Karl-Oskar Ugarph, Peter Isaksson, Karl-Johan Ugarph, Åsa Bilker (Bilkers måleri), Oskar 

Lindholm (Eksjöhus), Urban Alverhed (T-emballage),  

Bakre raden från vänster: Martin Jarl, Christer Dahlsten, Brian Gustafsson, Pier Cederborg, 

Stefan Meurling, Kjell Holmberg, Torbjörn Andersson (Elbutiken), Tony Gustafsson, Bernt 

Westerström, Andes Lindholm (Eksjöhus), Magnus Nilsson, Markus Bilker (Bilkers måleri) 

Saknas på bilden gör: Michael Andersson, Coen Bergenhenegouwen, Benny Cederborg, 

Peter Fransson, Jan Franzen, Johannes Hammar, Björn Küfner, Peo Larsson, Magnus 

Nilsson, Malin Toivainen, Drago Tomic, Noha Westerström, Kent och Robin Gustafsson 

(AB Gilbert Gustafssons), Mikael Olander ( Eksjö Bygg- & Fastighetsservice AB). 
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 Förmåner och skyldigheter som medlem 
 

Det är relativt mycket som vi får för medlemsavgiften, bl a följande: 

* Tillgång till samtliga banor minst 300 dagar om året. 

* Möjlighet att gå utbildning på banorna, så att nyckel kan lånas för att kunna 

skjuta när det passar dig själv. 

* Köpa ammunition till sig själv, för näst intill självkostnadspris. 

* Köpa Hästvedas färdiga påse för trikinanalyser till ett förmånligt pris. 

* Hyra klubbstugan till subventionerat pris. 

* Nyttja rabatter hos butiker och företag, som föreningen har samarbetsavtal med. 

Ett giltigt medlemskort ska uppvisas. 

15 % på all hundmat hos Eksjö Lantbruksservice AB 

25 % på skjutbiografen Rottne ca 1 mil norr om Växjö, vid bokning max 10 

dagar före aktuell dag. 

 Rabatter vid köp av majs och annat viltfoder hos Pär Nordahl, Björkeby. 

 Föreningens egna viltvårdsbidrag 75-100 kr/medlem (ej familjemedlemmar) 
 

Skyldigheter: 

* Att plocka in tavlor och städa upp efter att ha skjutit. 

* Önskvärt är att du någon gång kan ställa upp som funktionär vid tävlingar mm. 

* Önskvärt är att du kan ställa upp vid underhållsarbete, städdagar mm för att vi  

 skall kunna hålla en god standard på vår skytteanläggning. 
 

Kontroll av medlemskap 

Det är jättetråkigt att relativt många nyttjar våra banor utan att betala 

medlemsavgiften, vilket är ett ”egenmäktigt förfarande”. 

Tyvärr är vi tvungna att genomföra kontroller, att medlemsavgiften är betald. 

Kontrollavgift på 500 kr tas ut för de, som inte betalt medlemsavgift och i värsta fall 

en polisanmälan om egenmäktigt förfarande enligt Brottsbalken 8:8. 

Glöm inte betala medlemsavgiften i rätt tid, d v s före den 1 april. 
 

 

Medlemsavgiften 2020 

Vuxen:  250 kr fr o m 19 år  

Ungdom:   175 kr tom 18 år 

Familjeavgift: 350 kr (samma familj, boende på samma adress) 
 

SWISH-nummer: 123 272 1314 

Bankgiro:  5452-7403 
 

 Namn på dig själv samt eventuella familjemedlemmar. 

 Adress 

 Mobiltelefonnr  

 Mailadress  
 

Får det inte plats i textrutan, sänd ett mail till föreningens mailbox: 

infomaster@eksjonejdensjvf.se 
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Nya förrådet 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ovan till höger: Bröderna Karl-Johan  och  

Karl-Oskar Ugarph i samband med rivning av 

garaget. 

 

 Ovan: Jan Franzen flyttar en bod som senare 

säljs för att bli ”vildsvinskoja”. 

 

 Till vänster: Linus Palmgren och Sven-Evert 

Rydebark lägger underlagspapp. 

 

 Nedan till vänster: Linus Palmgren fick 

uppdraget att inviga det nya förrådet vilket 

gjordes med att gräsklipparen kördes in i 

förrådet och ställdes på ”sin plats” 
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Bilder från bygget av ”nya förrådet” 
 

 
Så här såg de gamla uttjänta förråden ut 
 

 

Evert Frisk och Stig Johansson ingick  

i målargruppen. 
 

 
Här lägger Roger Dahlsten, Christer Dahlsten och  

Roger Liljemark shingel på taket, det blev riktigt  

snyggt och bra. 
 

 

 

Stefan Meurling var ansvarig 

för gruppen med elektriker 

som monterade elen. 
 

 

 

 

 

 

 

Så här blev det 106 m
2
 färdiga förrådet. 
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Mörtstugor och kräftburar  
 

Egentillverkade mörtstugor och kräftburar  

av galvat nät säljes. 
 

Är även återförsäljare för LOTINS fällor. 

Bl a mink-, räv-, och grävlingsfällor. 

 

Kontakta Conny Liljeqvist  

Nässjö 

0380-17441,  

070-6076866 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

► Har du flyttat? 

► Tänker du flytta? 

► Har du bytt mailadress? 
 

Försäkra dig att även framöver få del av information från föreningen 

genom att meddela Kristina Lindkvist ändringarna på: 
 

mail: infomaster@eksjonejdensjvf.se 

telefon: 073-061 55 00 (sänd gärna ett SMS) 

 

mailto:infomaster@eksjonejdensjvf.se



