Aktivitetsprogram 2018
Åseda Jaktvårdsförening
Aktivitetsprogram
Torsdag 08/2
Tisdag 19/3
Tisdag 20/3
Tisdag 27/3
Tisdag 02/4
Tisdag 08/5
Onsdag 09/5
Lördag 12/5
Lördag 12/5
Söndag 13/5
Lördag 19/5
Tisdag 22/5
Onsdag 23/5
Lördag 26/5
Lördag 26/5
Söndag 27/5
Torsdag 31/5
Lördag 02/6
Tisdag 05/6
Onsdag 06/6
Torsdag 07/6
Lördag 09/6
Lördag 16/6
Tisdag 19/6
Lördag 30/6
Torsdag 02/8
Lördag 04/8
Lördag 04/8

Onsdag 08/8
Torsdag 09/8
Lördag 11/8
Onsdag 15/8
Lördag 18/8
Onsdag 22/8
Lördag 25/8
Lördag 01/9
Söndag 02/9

Lördag 08/9
Lördag 15/9
Lördag 22/9
Lördag 29/09
Lördag 06/10

Årsmöte kl 19.00 i klubbstugan.
Teoriprov jägarexamen kl. 18.30
Teoriprov jägarexamen. kl 18.30
Teoriprov jägarexamen. Kl 18.30
Teoriprov jägarexamen. Kl 18.30
Jakstigsskytte klockan 17.00
Älgskytte klockan 17-19.
Praktiskt prov jägarex. kl 08.00
Trap & skeet klockan 13-16.
Praktiskt prov jägarex. kl 08.00
Trap & skeet klockan 13-16.
Jakstigsskytte klockan 17.00
Älgskytte klockan 17-19.
Praktiskt prov jägarex. kl 08.00
Trap & skeet klockan 13-16.
Praktiskt prov jägarex. kl 08.00
Praktiskt prov jägarex. kl 17.30
Trap & skeet klockan 13-16.
Jakstigsskytte klockan 17.00
Älgskytte klockan 17-19.
Praktiskt prov jägarex. kl 17.30
Trap & skeet klockan 13-16.
Trap & skeet klockan 13-16.
Jakstigsskytte klockan 17.00
Trap & skeet klockan 13-16
.
Praktiskt prov jägarex. kl 17.30
Trap & skeet klockan 13-16.
Älgbanan öppnar kl. 13.00 till
16.00 och är därefter öppen varje
lördag till och med den 06/10.
Älgskytte klockan 17-19.
Praktiskt prov jägarex. kl 17.30
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.
Trap & skeet klockan 13-16.
Älgskytte 13.00-16.00.
KM-Älg, Trap och jaktstig. Kl.
09.00-18.00.
Anmälan kl. 08.45 – 09.15.
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 08/2 19.00
Alla hjärtligt välkomna, sedvanliga årsmötes¬för¬handlingar, föredrag av jaktvårdskonsulent Elias Turesson och naturligtvis bjuder
föreningen på smörgåstårta! Gör din röst hörd och
påverka föreningens framtid!!!

Vi söker fler skjutledare!
Ju fler skjutledare vi är desto fler skjutningar både
inom och utom programmet kan vi erbjuda!
Under våren kommer vi köra en träff för nya och
gamla skjutledare och gå igenom regler och
säkerhet. Utan utsedd skjutledare får inget skytte
förekomma på banan, så det är viktigt att vi är så
många som möjligt för att kunna avlasta varandra
och erbjuda många olika aktiviteter!

Det har efterfrågats vildsvinsskytte på älgbanan
och vi vill få igång skytte på vår luftgevärsbana.
Även till älgbanan och lerduveskyttet behöver vi
fler som hjälper till.
Är du intresserad att bidra, hör av dig till Påhl
Andersson 070–6488560!

Träningsskytte jägarexamen.
För elever som vill träna extra på sitt skytte,
erbjuds träningstillfällen under våren. Datum
hittar Du på hemsidan. Obligatorisk föranmälan,
sker till Skjutinstruktör Påhl Andersson 070–
6488560.

Jaktstigsbanan.
Tisdagen den 08/5 maj öppnas jaktstigen. Öppen
ojämna veckor tisdagar från kl, 17.00. Ansvarig
och information: Mats Lif. 070–5439771.

Lerduve- & inskjutningsbanan
Vi fortsätter kombinera 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.
Vi provar i år att även ha älgbanan öppen på våren,
vi startar med tre tillfällen, 9/5, 23/5 och 6/6, för
att se intresset! Till hösten har vi extra öppet på
följande onsdagar; 08/8, 15/8 och 22/8. Banan är
öppen kl. 17.00 – 19.00.
OBS! Vid skytte mot älgen ska helmantlad
ammunition användas. Hålspets och jaktkulor
som används, debiteras skytten med 250 kronor /
skott.

Klubbmästerskap, söndag 02/9
Förra årets försök att köra alla klubbmästerskap
på samma dag blev en succé med hela 12
deltagare. Vi upprepar därför detta i år med
klubbmästerskap i älg, trap och jakstig den 02/9.
Priser delas ut i varje skyttegren, samt till bästa
skytt i kombination. I år hoppas vi att ännu fler tar
med sina vapen till en trevlig skyttedag!

Dina resultat på älgbanan!
Alla medlemmar kan få sina skjutresultat på älgen
utskrivna eller mailade med både träffbild och
resultat! För att det ska fungera smidigt anger du
ditt
medlemsnummer
till
skjutledaren.
Medlemsnumret finner Du på årets inbetalningskort. Är man inte medlem meddelar man bara
skjutledaren att man vill bli det, så lägger han upp
ett nytt medlemsnummer i registret.

Hemsidan!
Hemsidan asedajvf.se är föreningens officiella
kanal för information till medlemmarna. Titta in
med jämna mellanrum och se vad som tillkommit
eller ändrats i skjutprogram och aktiviteter.
För att göra sidan bättre är det viktigt att fler bidrar
med förslag, synpunkter och gärna material i form
av bilder, texter eller länktips. Saknar du något
eller vill ha något ändrat är det bara att fylla i det
enkla formuläret på startsidan.
Som ett bra komplement till hemsidan har vi vår
facebooksida där man hittar aktuell information

om skjutningar och vår verksamhet, titta gärna in
och var aktiv även där!
www.facebook.com/groups/224562664266111
Kalendern på hemsidan innehåller från och med i
år alla aktiviteter och bokningar på banan och
inbegriper därmed även våren!
På hemsidan finns även listat vilka som är
skjutledare vids banan. Tänk på att det alltid måste
finnas en skjutledare närvarande vid allt skytte på
anläggningen. Som vi skrev innan ser vi gärna att
fler anmäler sitt intresse som skjutledare så att vi
kan få igång än fler skjuttillfällen!

Jägarexamen
För att göra det enklare, för de som vill ta
jägarexamen, att boka in och planera sin
uppskjutning har vi detta året inplanerade tider
under vår och höst för jägarexamensprov.
Bokningen sker smidigast via formuläret på
hemsidan. Här finns även, aktuella, inplanerade
datum angivna. Finns det speciella önskemål om
andra datum är det bara att höra av sig. Anmälan
ska göras i god tid innan provet och vi reserverar
oss för att ställa in datum med för få deltagare,
samt att vi har ett maximalt antal deltagare per
dag.

Betalningsrutiner!
Övergången till bankgiro gick smidigt förra året.
Betalningar görs till föreningens bankgiro; 5176–
9123.
SWISH har underlättat kontanthanteringen på
banan rejält och under förra året betalade en
majoritet av alla skyttar med SWISH. Vårt
SWISH-nummer är 1232302529.

Hyra av banan
Det är vanligt att älglagen kring Åseda hyr
älgbanan för träningsskytte på hösten. Ett tips är
att även 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.
Föreningen hyr ut klubbstugan, i anslutning till
skytte eller bara som en bra möteslokal.
Älg och lerduvebanor kan hyras av företag, älglag
och andra föreningar. Kontakta Glenn på mail
glenn.blomgren@gmail.com, 0733–648485, eller
via formuläret på vår hemsida asedajvf.se.

Skjutledare
Listan med skjutledare, för respektive datum i
programmet, finns numera på hemsidan för att
lättare kunna spegla eventuella förändringar.
Vad som är nytt är att vapen numera hämtas hos
Påhl Andersson. Vapen och ammunition ska
hämtas av skjutledaren, fredagar 18.15-18.30,
eller annan tid efter överenskommelse.
Redovisning görs via bankgiro eller SWISH till
klubben. Medhjälpare utser varje skjutledare.
Gällande uthyrning av banan, vilket sker via
glenn.blomgren@gmail.com, 0733–648485, eller
via formuläret på vår hemsida asedajvf.se,
kontrollerar
varje
skjutledare
eventuella

bokningar på hemsidans kalender, eller kontaktar
Glenn för att stämma av veckans bokningar.

