
Gynna en viktig del i den lokala jakttraditionen!!! 
Åseda jaktvårdsförening har 133 medlemmar och 

bedriver jaktskytteverksamhet och 

jägarexamensutbildning för hela uppvidinge 

kommun. Föreningen bildades 1954 och har älgbana, 

skeetbana, trapbana samt inskjutningsbana för kula. 

Verksamheten är en viktig del i att skapa intresse och 

förståelse för jakt och natur på landsbygden. 

Jägarexamen bedrivs på banan med såväl praktiska 

prov som teorikurser. 

Under 2015 står jaktvårdsföreningen inför stora utmaningar och investeringar för framtiden. För att 

kunna bedriva verksamheten på lång sikt kommer föreningen köpa loss marken, som tidigare hyrts av 

Sveaskog, därefter ska älgbanan moderniseras med nytt markeringssystem och förbättrat skjutbås 

för snabbare genomströmning av skyttar. 

För att kunna genomföra investeringarna behöver föreningen ett rejält kapitaltillskott, för att vi även 

i framtiden ska ha en väl fungerande och modern bana för träning och utbildning inom jakt!  

Förutom att söka bidrag från länsstyrelsen för moderniseringen av älgbanan har vi gått ut med 

kampanjer till jaktlagen inom regionen och ett sponsringserbjudande till vissa företag. Har du själv 

företag, eller jobbar på ett företag som kan tänka sig sponsra föreningen, kan Du titta in på vår 

hemsida http://www.laget.se/asedajvf och hämta mer information om sponsringserbjudandet. 

Vi hoppas också att majoriteten av våra medlemmar är villiga att bidra med förslagsvis 500 kr, för att 

säkra våra framtidsplaner.  

Bidrag sättes in på föreningens plusgiro 566159-0. Glöm inte att ange ditt namn så att vi kan anslå 

det i klubbstugan! 

Det kommer under våren och sommaren krävas en hel del ideella arbetsinsatser för att kunna bygga 

om skjutbås och anpassa skjutvallarna. Vi återkommer med tider och arbetsuppgifter via hemsidan. 

Är Du redan nu intresserad av att hjälpa till med byggnationen och moderniseringen är Du hjärtligt 

välkommen att anmäla intresset till Bengt Göran Bruzell på telefon 0474-104 81. 

Glöm heller inte att titta in på vår hemsida mellan varven och se vad som är aktuellt inom 

föreningen! 
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