Aktivitetsprogram 2016
Åseda Jaktvårdsförening
Aktivitetsprogram
Tisdag 9/2
Lördag 14/5
Lördag 21/5
Söndag 29/5

Lördag 04/6
Lördag 11/6
Lördag 18/6
Lördag 02/7

Lördag 09/7
Lördag 06/8
Lördag 06/8

Onsdag 10/8
Lördag 13/8
Lördag 13/8
Onsdag 17/8
Lördag 20/8
Onsdag 24/8
Lördag 27/8

Söndag 28/8

Lördag 03/9
Söndag 04/9
Lördag 10/9
Lördag 17/9
Lördag 24/9
Lördag 01/10
Lördag 08/10

Årsmöte klockan 19.00 i
klubbstugan.
Trap & skeet klockan 13-16.
Trap & skeet klockan 13-16.
Städ- och röjningsdag på banan
klockan 10.00. Föreningen
bjuder på något ätbart!
Trap & skeet klockan 13-16.
Trap & skeet klockan 13-16.
Trap & skeet klockan 13-16.
Trap & skeet klockan 13-16.
Trap & skeet klockan 13-16.
Trap & skeet klockan 13-16.
Älgbanan öppnar kl. 13.00 till
16.00 och är därefter öppen
varje lördag fram till och med
den 08/10.
Älgskytte klockan 17-19.
Älgskytte klockan 13-16.
Trap & skeet klockan 13-16.
Älgskytte 13.00-16.00.
Älgskytte klockan 17-19.
Trap & skeet klockan 13-16.
Älgskytte 13.00-16.00.
Älgskytte klockan 17-19.
Trap & skeet klockan 13-16.
Älgskytte 13.00-16.00.
Klubbmästerskap nordisk
Trap och Skeet.
Anmälan klockan 10.00-10.15.
KM-start 10.20.
Trap & skeet klockan 13-16.
Älgskytte 13.00-16.00.
KM-Älg. Kl. 10.00-12.00.
Anmälan kl. 09.45 – 10.00.
Älgskytte 13.00-16.00.
Älgskytte 13.00-16.00.
Älgskytte 13.00-16.00.
Älgskytte 13.00-16.00.
Älgskytte 13.00-16.00.

Årsmöte 09/2
Ordförande Frederik Kjellson för jägarförbundet
i Kronoberg informerar om deras verksamhet.
Dessutom berättar sparbanksstiftelsen om sin
lokala pott, som bidragit till vårt markköp.
Lämna gärna in förslag om vad som ska diskuteras till Nils-Magnus en vecka innan mötet. Gör
din röst hörd och påverka föreningens framtid!!!

Vi bygger ny skjutplats!
Tack vare bidrag från älgvårdsfonden kommer vi
bygga en ny och mer funktionellt skjutplats till
älgen. Förhoppningsvis gör detta att vi får bättre
genomströmning och mindre väntetider vid
skjutningarna.
För att kunna genomföra bygget med ideella
krafter behövs det många som ställer upp och
hjälper till!!! Vi kommer lägga ut planeringen på
vår hemsida asedajvf.se och där kan Du även
meddela att du är intresserad av att vara med och
genomföra arbetet. Ju fler vi är med och arbetar
desto bättre och snabbare blir bygget till gagn för
oss alla!!!

Vi söker funktionärer!

Hyra av banan

Vi vill få igång lite skytte på vår älgbana för
luftgevär. Det finns en liten jaktstigsbana som
skulle vara kul att komma igång med. Sen har vi
vildsvinsskytte på älgbanan som det har
efterfrågats. Även till älgbanan och lerduveskyttet kan man söka till.

Det är vanligt att älg lagen kring Åseda hyr
älgbanan för träningsskytte på hösten. Ett tips är
att det även går bra att hyra lerduvebanorna. Det
är ett perfekt sätt att kunna samla jaktlaget på
andra tider än hösten för socialt umgänge
samtidigt som man får möjlighet att träna
hagelskytte, något som de allra flesta av oss gör
alltför sällan. Prata med dina jaktkamrater, eller
varför inte arbetskamrater, och se vad de tycker
om idén.

Är du intresserad hör av dig till jaktskyttekommitén, Påhl A eller Conny A.

Städdag, söndag 29/5
Den 29 maj mellan 10-16 är det åter dags för en
uppfräschning av banan. Ta med ett glatt humör
och kanske en kompis och hjälp till. Efter att vi
är klara blir det något att äta som brukar vara ett
mycket angenämt och uppskattat inslag. Alla
insatser är välkomna!

Föreningen hyr ut klubbstugan, i anslutning till
skytte eller bara som en bra möteslokal.

Lerduvebanan &
inskjutningsbanan

Funktionärslista Lerduvebanan

I år försöker vi utöva dessa två skytteformer.
Vad du vill skjuta anmäls till skjutledaren.
Du som skytt, måste anmäla dig mellan
Kl. 13.00 – 15.00.

Älgbanan extra öppen.
Då föregående åren har det var det stort tryck på
älgbanan de tre första lördagarna. Därför är det
extra öppet på följande onsdagar; 04/8, 10/8 och
17/8. Banan öppnas kl. 17.00 – 19.00.

Klubbmästerskap, 28/8 – 03/9
I år genomför vi klubbmästerskap i trap, skeet
och älg på en söndag. Deltagandet brukar vara
lite si och så, men vi hoppas att du lägger dessa
datum på minnet och ser det som ett utmärkt
tillfälle att både träna och träffas under trevliga
omständigheter!

Hemsida och E-post!
Vi försöker fortsättningsvis kommunicera med
våra medlemmar via vår hemsida asedajvf.se, så
vi hoppas alla tittar in frekvent och ser vad som
händer, men även lämnar förslag på vad Ni vill
se på sidan och annat som vi kan förbättra!!!
Bland annat kommer kallelse till årsmöten och
liknande framöver göras via hemsidan.
På hemsidan eller på årets inbetalningskort är vi
tacksamma om Ni lämnar Er e-post så kan vi
maila ut till alla när det händer något intressant
inom föreningen!

Generösa privatpersoner och
företag!
Föreningen vill rikta ett riktigt varmt tack till alla
de privatpersoner, jaktlag och företag som under
förra året bidragit med över 100 000 för att
möjliggöra att vi idag står som ägare av marken
banan ligger på och tack vare det fått beviljat ett
bidrag på närmare 200 000 från älgvårdsfonden,
för att installera elektronisk markering vid
älgbanan samt bygga en ny och effektivare
skjutstation, som kommer göra att vi minskar
köerna och ger alla möjlighet till mer träning på
älgen!!!

Älg och lerduvebanor kan hyras av företag, älg
lag och andra föreningar. Kontakta Glenn på
mail glenn.blomgren@gmail.com, 0733-648485,
eller via formuläret på vår hemsida asedajvf.se.

Datum
Skjutledare
14/5
M. Friskvall
070-6315859
21/5
C. Andersson
0763-364044
04/6
P. Andersson
070-6488560
11/6
A. Gustavsson
073-0442677
18/6
N. Johansson
076-7671795
02/7
M. Friskvall
09/7
C. Andersson
06/8
P. Andersson
13/8
A. Johansson
20/8
N. Johansson
29/8
P. Andersson
03/9
C. Andersson
04/9
Jaktskyttekommitén
Vapen och ammunition ska hämtas hos Conny av
skjutledaren fredagar 18.15-18.30, eller annan tid
efter överenskommelse. Redovisning sker via
plusgiro eller Internet till klubben.

Funktionärslista Älgbanan
Datum
Skjutledare
03/8-07/8 H. Josefson
0474-71109
08/8-14/8 H. Johansson
070-1919039
15/8-21/8 O. Lif
070-8513397
22/8-28/8 F. Karlsson
073-3600969
29/8-04/9 M. Friskvall
070-6315859
05/9-11/9 K. Skåner
070-5595100
12/9-18/9 J. Steén
070-2244447
19/9-25/9 N-M. Tover
072-5649960
26/9-02/10 J. Isaksson
070-6558838
03/10-09/10 B-G. Bruzell
070-8416760
Reserv
C. Andersson
076-3364044
Reserv
O. Arvidsson
070-5840821
Vapen och ammunition ska hämtas hos Conny av
skjut¬ledaren, fredagar 18.15-18.30, eller annan
tid efter överenskommelse. Redovisning görs via
plusgirot eller Internet till klubben. Medhjälpare
utser varje skjut¬ledare. Vid uthyrning av banan,
vilket sker via glenn.blomgren@gmail.com,
0733-648485, eller via formuläret på vår
hemsida asedajvf.se. Glenn kontaktar respektive
skjutledare, som med sitt funktionärs-lag sköter
banan under angivna tidsperioder.

